
 

  

 

 
 

HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT POLICY 

-  - 

Công tác An toàn, Sức khỏe & Môi trường là nhiệm vụ hàng 

đầu và quan trọng bậc  nhất của tất cả các cấp quản lý và 

cán bộ công nhân viên Công ty Khang Hy trong công tác thi 

công xây dựng và các hoạt động kinh doanh khác. Công ty 

Khang Hy cam kết cung cấp một môi trường làm việc an 

toàn và lành mạnh tại tất cả các cơ sở, văn phòng và công 

trường làm việc của Khang Hy để nổ lực loại bỏ hoặc giảm 

thiểu các rủi ro gây thương tật hoặc tác động bất lợi đối với 

An toàn, Sức khỏe, Môi trường từ các hoạt động của Khang 

Hy. 

HSE Policy is the top and most important duty of all 

Khang Hy’s management and staff in field of construction 

and other business operation. Khang Hy Corporation 

commits to provide a safe safe and healthful place of work 

through all of Khang Hy’s facilities, offices and work site 

and to making every effort towards eliminating or 

minimizing risks of injury or any HSE adverse effects of 

Khang Hy’s operations. 

Để đáp ứng cam kết này, trong việc thực hiện các hoạt động 

trong tất cả các trường hợp Khang Hy sẽ nghiêm túc tuân 

theo các nguyên tắc sau đây: 

To meet this commitment, Khang Hy in carrying out our 

operations, will in all cases, abide by the following 

principles: 

 Tuân thủ các quy định của pháp luật về An toàn, Sức 

khỏe, Môi trường và đáp ứng các yêu cầu của các Bên 

có liên quan; bảo đảm các hoạt động, sản phẩm và dịch 

vụ đáp ứng yêu cầu chuẩn mực trong công tác thi công 

xây dựng; 

 Strictly comply with the regulations of Law regarding HSE 

and satisfy requirements of relevant Parties; ensure 

activities, products and services meeting the required 

standards in construction work; 

 Cung cấp nơi làm việc đáp ứng các tiêu chuẩn cao về an 

toàn và hoạt động, và đặt trách nhiệm cao đối với môi 

trường; 

 Provide the work places that meet the high standard of 

safety and operation, and take high responsibility to the 

working environment; 

 Đặt sự ưu tiên cao nhất cho sức khỏe và an toàn của 

nhân viên; bảo tồn và bảo vệ môi trường; 

 Place the highest priority on the health and safety of 

personnel and on the preservation and protection of the 

environment; 

 Cung cấp các nguồn lực, hệ thống quản lý, các quy 

trình, biện pháp và kế hoạch an toàn cần thiết để kiểm 

soát rủi ro có thể gây ra tai nạn hoặc ảnh hưởng đến sức 

khỏe và môi trường; lập kế hoạch và thực hiện công việc 

phù hợp với hệ thống quản lý An toàn, Sức khỏe, Môi 

trường; 

 Provide the necessary resources, management system, 

procedures, safety method and safety plan to control the 

risk that potentially cause accident or effect on health and 

environment; plan and perform work in accordance with 

the HSE Management System; 

 Tất cả các nhân viên của Khang Hy bao gồm nhân viên 

của các Nhà cung cấp, Nhà thầu phụ phải tự chịu trách 

nhiệm về An toàn, Sức khỏe và Môi trường của mình và 

của các đồng nghiệp của họ; 

 Hold all employees, including those of vendors and 

subcontractors (including the Contractor), responsible for 

their own HSE and that of their colleagues; 

 Đảm bảo rằng tất cả nhân sự được huấn luyện về An 

toàn, Sức khỏe và Môi trường; 

 Ensure that all personnel are trained in HSE; 

 Kiểm tra, theo dõi và đánh giá việc thực hiện chính sách 

và quy trình về An toàn, Sức khỏe, Môi trường để tiếp 

tục nâng cao hiệu quả; 

 Review, monitor and measure HSE performance for 

continual improvement; 

 Luôn hợp tác với các Khách hàng, cơ quan chức năng và 

cộng đồng địa phương. 

 Provide full cooperation to clients, statutory authorities 

and local communities. 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2016 

 

 



 

  

 


