
CHỨNG NHẬN ISO 18001
TẠI SAO PHẢI CHỨNG NHẬN ISO 18001?

Thể hiện khả năng quản lý rủi ro của doanh nghiệp

Trong xu thế của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, ý tưởng và hành động sáng tạo chính là yếu tố hàng 
đầu tạo nên sự khác biệt, giúp doanh nghiệp có cơ hội vươn lên dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh. Ý tưởng sáng 
tạo lại chỉ có thể đến từ nguồn nhân lực có động lực làm việc cao; để tạo động lực, doanh nghiệp không thể 
không quan tâm đến đời sống, sức khỏe và sự an toàn của người lao động. Nói cách khác, tạo ra một môi trường 
làm việc đảm bảo an toàn và  sức khỏe nghề nghiệp chính là nền tảng để nguồn sáng tạo và nội lực phát triển, 
đồng thời thể hiện vị thế và hình ảnh tiên phong của một doanh nghiệp có trách nhiệm.

Một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phù hợp với tiêu chuẩn Quốc tế OHSAS 18001 là chìa 
khóa giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu nêu trên. OHSAS 18001 giúp cho doanh nghiệp kiểm soát và lường 
trước được các mối nguy có thể xảy ra từ các hoạt động vận hành thông thường và trong những tình huống 
đặc biệt và để cải tiến các hoạt động đó.

CHỨNG NHẬN ISO 18001 MANG LẠI
LỢI ÍCH GÌ CHO DOANH NGHIỆP?

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

TẠI SAO LỰA CHỌN TỔ CHỨC
CHỨNG NHẬN VINACONTROL CE?

Thương hiệu Vinacontrol 60 năm được nhiều quốc gia biết đến như một tổ chức đánh giá lâu đời và uy tín nhất 
của Việt Nam. 
Được thừa nhận: Hệ thống chứng nhận chất lượng của Vinacontrol CE được công nhận rộng rãi trên thế giới, từ 
đó, doanh nghiệp có thể sử dụng chứng chỉ cho mục đích quảng bá và ký kết hợp đồng ở cả thị trường quốc tế.
Kinh nghiệm: Các chuyên gia đánh giá của Vinacontrol CE được đào tạo bài bản bởi những tổ chức trong và 
ngoài nước. Kinh nghiệm kiểm định kỹ thuật an toàn và đào tạo an toàn lao động nhiều năm chính là lợi thế lớn 
đối với đội ngũ chuyên gia kỹ thuật trong đánh giá chứng nhận.
Là tổ chức duy nhất cung cấp gói dịch vụ, giải pháp tổng thể về chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và 
chứng nhận chất lượng sản phẩm, sẽ giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể và chuyên sâu về hoạt động và sản 
phẩm của công ty.
Thời gian nhanh chóng, chi phí hợp lý.

Để cung cấp gói dịch vụ toàn diện, hiệu quả 
nhất cho doanh nghiệp, bên cạnh ISO 18001, 
Vinacontrol CE còn cung cấp nhiều dịch vụ khác 
liên quan như:

Khi sử dụng cùng lúc nhiều dịch vụ của 
Vinacontrol CE sẽ tiết kiệm được chi phí, thời 
gian từ đó đem lại lợi ích tối ưu nhất cho khách 
hàng.

Chứng nhận ISO 9001, ISO 14001;
Chứng nhận: ISO 22000, HACCP;
Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy;
Kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị;
Đào tạo an toàn lao động;
Quan trắc môi trường lao động.

Vinacontrol CE ®

Nâng cao hiệu suất, giảm thiểu giảm rủi ro về an toàn và 
sức khỏe nghề nghiệp.

Phòng ngừa được các thiệt hại về người và tài sản.

Minh chứng những cam kết của doanh nghiệp đối với 
công tác bảo vệ con người, tài sản và cơ sở sản xuất.

Đảm bảo việc tuân thủ luật pháp của doanh nghiệp.

Nâng cao hình ảnh tổ chức đối với nội bộ Công nhân 
viên, Khách hàng, các bên hữu quan khác

Cắt giảm chi phí mua bảo hiểm.

Là một phần không thể tách rời của chiến lược phát triển 
bền vững.



QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

HỎI & ĐÁP
     Những doanh nghiệp nào nên sở hữu chứng nhận OHSAS 18001?
OHSAS 18001 có thể áp dụng cho một doanh nghiệp bất kỳ muốn duy trì sức khỏe nghề nghiệp và có được 
hiệu quả trong việc quản lý và giảm bớt tai nạn ở nơi làm việc cho nhân viên, không giới hạn ở một ngành 
nghề hay lĩnh vực nhất định nào.

Thu thập thông tin (xác định phạm vi chứng nhận);

Đánh giá thử (nếu cần): Đánh giá sơ bộ để xác định 
mức độ đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn;

Đánh giá chính thức (02 giai đoạn):
  Giai đoạn 1: Đánh giá tài liệu, hồ sơ và/hoặc tại 
hiện trường để xác định sự sẵn sàng của hệ thống;
   Giai đoạn 2: Đánh giá tại hiện trường toàn bộ các 
yếu tố theo yêu cầu của tiêu chuẩn;

Xử lý hành động khắc phục (nếu có), cấp giấy 
chứng nhận có giá trị 03 năm trên cơ sở được giám 
sát hàng năm;

Đánh giá giám sát định kỳ nhằm đảm bảo hệ thống 
quản lý tiếp tục được duy trì và cải tiến hiệu lực và 
hiệu quả;

Đánh giá tái chứng nhận sau 03 năm để xác nhận 
sự phù hợp và hiệu lực, hiệu quả của hệ thống.

     Những khó khăn thường gặp phải trong quá trình triển khai một dự án OHSAS 18001 là gì?
Theo kinh nghiệm của các đơn vị đã thực hiện OHSAS 18001, các khó khăn trong quá trình triển khai dự án 
thường xuất phát từ sự thiếu quan tâm của lãnh đạo cao nhất, thiếu đào tạo về mặt nhận thức về an toàn sức 
khỏe nghề nghiệp cho những người liên quan, thiếu việc hoạch định một cách chi tiết các bước triển khai, 
thiếu sự phân công trách nhiệm rõ ràng trong nhóm dự án dẫn đến phối hợp không ăn ý. Vinacontrol CE cũng 
cấp khóa đào tạo về OHSAS 18001 kéo dài từ 3-5 ngày tại công ty quý khách hàng hoặc tại văn phòng đào 
tạo của Vinacontrol CE.
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