
Cấu trúc tiêu chuẩn được hoàn thiện cho phép áp dụng các 
thuật ngữ đã được tiêu chuẩn hóa cũng như đơn giản hóa quá 
trình diễn giải các yêu cầu quy định của các hệ thống quản lý 
có liên quan. Vì thế, tiêu chuẩn mới ISO 45001 được dễ dàng 
tích hợp chứng nhận với các tiêu chuẩn khác. Bên cạnh đó, 
tiêu chuẩn mới ISO 45001 cũng xem xét đến các quy trình 
hoàn toàn thuê ngoài cũng như những người không được 
tuyển dụng làm việc thường xuyên nhưng vẫn thuộc trách 
nhiệm quản lý của một doanh nghiệp.

2. CHỨNG NHẬN THEO T IÊU CHUẨN MỚ I  PHÙ HỢP VỚ I
CÁC LOẠ I  HÌNH DOANH NGHIỆP NÀO?

Hình thức chứng nhận theo Tiêu chuẩn OHSAS 18001 hiện 
hành phù hợp với bất cứ doanh nghiệp nào thuộc bất cứ ngành 
nghề nào. Điều đó sẽ không thay đổi khi có tiêu chuẩn quốc 
tế mới ISO 45001. Nếu doanh nghiệp muốn tạm thời giảm 
thiểu rủi ro có liên quan đến sức khỏe và an toàn nghề nghiệp 
cho nhân viên, các khách đến thăm cũng như  nhà cung ứng 
và cung cấp dịch vụ , hãy tiến hành chứng nhận hệ thống 
quản lý sức khỏe & an toàn nghề nghiệp cho doanh nghiệp 
của mình!

Câu hỏi thường gặp về ISO 45001 - 
Hệ thống quản lý an toàn và 
sức khỏe nghề nghiệp

Dưới đây là thông tin từ các chuyên gia của chúng tôi về 
những câu hỏi thường gặp liên quan đến tiêu chuẩn quốc tế 
mới ISO 45001 vừa được công bố vào ngày 12/ 3/ 2018. 
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu doanh nghiệp cần 
hỗ trợ chi tiết hơn!

1. NHỮNG ĐIỂM MỚI  CỦA T IÊU CHUẨN ISO 45001?
Các cấp quản lý đang quan tâm đến những bước chuẩn bị 
cần thiết cho quá trình thực hiện một cách có hệ thống theo 
các yêu cầu và quy định về sức khỏe & an toàn nghề 
nghiệp. Vì thế, ban lãnh đạo của doanh nghiệp đang mong 
đợi rằng vấn đề sức khỏe & an toàn nghề nghiệp sẽ thực sự 
đóng vai trò trọng tâm và được tích hợp sâu hơn vào các 
quy trình sản xuất kinh doanh.

Tương tự các tiêu chuẩn đã được điều chỉnh trước đó như 
tiêu chuẩn ISO 9001 về quản lý chất lượng và tiêu chuẩn 
ISO 14001 về quản lý môi trường, ISO 45001cũng chú trọng 
đến cấu trúc tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn mới ISO 45001 rõ ràng 
sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nỗ lực kết hợp các 
lĩnh vực có liên quan, ví dụ các lĩnh vực về chất lượng, sức 
khỏe và an toàn nghề nghiệp cũng như bảo vệ môi trường 
vào một hệ thống quản lý. 

www.tuv.com

http://www.tuv.com/en
https://www.tuv.com/world/en/forms/contact-default-form.jsp?contact_id=25536&service_name=object&sap_campaign_id=CW17_W2L_GENERAL&tuv_mail_template_id=21386&customer_mail_template_id=11136
https://www.tuv.com/world/en/iso-45001.html


www.tuv.com/en

Ngoài ra, các tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá ISO 
45001 phải đáp ứng tất cả các yêu cầu của IAF MD 22:2018, 
được công bố vào tháng 1 dưới tiêu đề ISO / IEC 17021-1 
cho Chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề 
nghiệp (OH & SMS). Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến 
thời gian và quy trình đánh giá. 

Bây giờ là thời điểm tốt nhất để doanh nghiệp bắt đầu  làm 
quen với các yêu cầu của ISO 45001. Điều này cho phép 
doanh nghiệp ước tính hiệu quả những chuẩn bị cần thiết liên 
quan đến việc chuyển đổi sắp tới. Hãy thực hiện phân tích 
thực trạng ngay bây giờ để bắt đầu lên kế hoạch cho doanh 
nghiệp càng sớm càng tốt. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi!

6 .  NHỮNG LỢI  ÍCH  CỦA V IỆC  CHỨNG NHẬN THEO T IÊU 
CHUẨN ISO 45001  LÀ  G Ì?
Doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề và quy mô có thể giảm 
thiểu số sự cố tai nạn ở nơi làm việc bằng cách tiếp cận có 
hệ thống các lĩnh vực sức khỏe và an toàn nghề nghiệp với 
chứng nhận theo Tiêu chuẩn ISO 45001,. Các nguồn xuất 
phát sai sót sẽ được nhận diện và loại trừ. Nhờ đó, có thể 
đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ các yêu cầu quy định 
theo luật pháp  đối với công tác bảo vệ sức khỏe & an toàn 
nghề nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ nâng cao được ý 
thức về an toàn nghề nghiệp, khuyến khích đội ngũ nhân 
viên, các nhà cung ứng và cung cấp dịch vụ nâng cao tiêu 
chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của họ, đồng thời nâng cao uy 
tín của mình trước các khách hàng, nhà cung ứng, cơ quan 
hữu quan và nhà đầu tư như là doanh nghiệp an toàn và có 
uy tín.

3. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT T IÊU CHUẨN ISO 45001  SẼ
MANG ĐẾN NHỮNG LỢI  ÍCH  CỤ THỂ GÌ  CHO DOANH
NGHIỆP?
Mục đích của một hệ thống quản lý sức khỏe & an toàn
nghề nghiệp được chứng nhận đạt Tiêu chuẩn ISO 45001 là
giảm thiểu rủi ro tổn thương và bệnh tật ở nơi làm việc và,
trong phạm vi có thể, hoàn toàn tránh được các rủi ro ấy. Vì
thế, doanh nghiệp sẽ hưởng lợi từ cơ hội đưa hướng phát
triển chiến lược của mình phù hợp với hệ thống quản lý sức
khỏe & an toàn nghề nghiệp. Ngoài ra, Tiêu chuẩn ISO
45001 cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm của ban lãnh đạo và
từ đó mở rộng qua phạm vi đào tạo nhân viên.

4. TIÊU CHUẨN MỚI  ISO 45001  SẼ  THAY THẾ CHỨNG
NHẬN OHSAS 18001  H IỆN HÀNH?
Với tài liệu phát hành ngày 18 tháng 1 năm 2018 của IAF MD
(Tài liệu bắt buộc IAF) 21:2018, tiêu đề Các yêu cầu cho việc
chuyển đổi từ OHSAS 18001:2007 sang ISO 45001:2018,
tiêu chuẩn ISO 45001 mới hiện nay đã được xác nhận là sẽ
thay thế OHSAS 18001. Các doanh nghiệp sẽ có thời gian
chuyển tiếp sang tiêu chuẩn ISO 45001 kể từ ngày công bố
tiêu chuẩn cho đến tháng 3 năm 2021.

5. GIẤY CHỨNG NHẬN SẼ  ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI/CẤP NHƯ
THẾ NÀO?

Ở giai đoạn chuyển tiếp, các doanh nghiệp được chứng nhận
theo OHSAS 18001 có thể chuyển hệ thống quản lý hiện tại
sang ISO 45001, kết hợp trong kỳ đánh giá đã được lên kế
hoạch trước đó. Điều này thường đòi hỏi thêm một ngày
đánh giá bổ sung.

Thực hiện phân tích những điểm còn thiếu sót

11/2013    07/2017  11/201705/201602/2016

Giai đoạn chuẩn bị 
Bản Dự thảo (WD)

Công bố Bản 
thảo cuối cùng 
(FDIS) 

Bản thảo thứ hai của 
tiêu chuẩn (DIS) được 
chấp nhận để bỏ 
phiếu

Không duyệt bản thảo DIS

Công bố bản thảo 
tiêu chuẩn (DIS) và 
bỏ phiếu  

Công bố tiêu chuẩn 
ISO 45001 dựa trên 
Bản FDIS vào ngày 
12 tháng 03 năm 
2018

LỘ TRÌNH HÌNH THÀNH,  CÔNG BỐ VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 45001

03/2018
(tình trạng hiện tại)

 03/2021

KẾT THÚC GIAI ĐOẠN
CHUYỂN ĐỔI
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7 .  Đ IỀU GÌ  KHIẾN T IÊU CHUẨN ISO 45001  KHÁC B IỆT  
VỚI  CÁC HỆ  THỐNG CHỨNG NHẬN SỨC KHỎE VÀ AN 
TOÀN KHÁC?

Chứng nhận theo Tiêu chuẩn ISO 45001 là một hình thức 
công nhận quốc tế đối với  hệ thống quản lý sức khỏe và an 
toàn nghề nghiệp cho mỗi doanh nghiệp ở từng ngành 
nghề. Ngược lại, chứng chỉ SCC (Chứng chỉ nhà thầu phụ an 
toàn) chỉ có hiệu lực đối với các nhà thầu phụ trong lĩnh vực 
chuyên môn, chứng chỉ SCP (Chứng chỉ cho thuê nhân lực 
đảm bảo an toàn) chỉ có hiệu lực đối với những nhà cung 
cấp dịch vụ quản lý nhân lực, và chứng chỉ SCCP (Chứng chỉ 
nhà thầu an toàn trong ngành hóa dầu) chỉ có hiệu lực đối 
với các nhà cung cấp dịch vụ trong ngành hóa dầu. Cùng với 
các lĩnh vực chuyên môn hóa ấy, Tiêu chuẩn ISO 45001 là 
một giải pháp tổng thể cho công tác quản lý sức khỏe & an 
toàn nghề nghiệp đã được chứng nhận ở cấp độ quốc tế.

8 .  SỨC KHỎE & AN TOÀN NGHỀ NGHIỆP  CÓ TẦM 
QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO TRONG GIA I  ĐOẠN HIỆN 
NAY?
Áp lực cạnh tranh gia tăng và thời gian ứng phó với tình 
huống ở mức độ nhanh chưa từng có trong giai đoạn hiện 
nay khiến các doanh nghiệp không có điều kiện để bù đắp 
cho những sai sót nữa. Các vụ tai nạn nghề nghiệp và thời 
gian ngưng trệ thường dẫn đến tình trạng tạm dừng của các 
quy trình sản xuất và cung ứng và, trong tình huống xấu 
nhất, có thể dẫn đến các trường hợp hủy bỏ đơn đặt hàng. 
Một hệ thống quản lý sức khỏe & an toàn nghề nghiệp sẽ 
giúp doanh nghiệp  giảm thiểu sự cố  thông qua một phương 
pháp tiếp cận có hệ thống đối với các lĩnh vực sức khỏe & 
an toàn nghề nghiệp.

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ THÊM THÔNG TIN VỀ BẢO VỆ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN NGHỀ NGHIỆP!

TÜV Rheinland Systems
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