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Tiêu chuẩn mới ISO 45001 dự kiến sẽ đáp ứng được những kỳ 
vọng ngày càng tăng trong lĩnh vực quản lý sức khỏe & an 
toàn nghề nghiệp. Sau khi công bố Bản thảo Tiêu chuẩn Quốc 
tế cuối cùng (FDIS) cuối tháng 11 năm 2017, tiêu chuẩn này 
đã được công bố vào ngày 12 tháng 03 năm 2018. Các doanh 
nghiệp đã có giấy chứng nhận OHSAS 18001 hoặc đang trong 
quá trình chứng nhận hệ thống quản lý sức khỏe & an toàn 
nghề nghiệp theo ISO 45001 cần phải điều chỉnh những gì và/
hoặc phải tuân thủ những gì?

SỰ HÌNH THÁNH TIÊU CHUẨN MỚI  ISO 45001
Bảo vệ sức khỏe & an toàn nghề nghiệp đang trở nên ngày 
càng quan trọng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. 
Trước đó, cơ sở để hình thành và duy trì một hệ thống quản lý 
sức khỏe & an toàn nghề nghiệp được công nhận quốc tế là 
tiêu chuẩn BS OHSAS 18001 của Anh  cùng với nguyên tắc 
hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn OHSAS 18002. 

www.tuv.com

Để xây dựng tiêu chuẩn sức khỏe & an toàn nghề nghiệp 
có hiệu lực trên phạm vi quốc tế, tiêu chuẩn mới ISO 
45001 về quản lý sức khỏe & an toàn nghề nghiệp đã được 
phát triển bởi nhóm công tác ISO/PC 283 kể từ giữa năm 
2013. Bản sơ thảo Tiêu chuẩn Quốc tế (DIS) ISO 45001 
được đưa ra vào tháng 02 năm 2016 nhưng đã không được 
thông qua với gần 3.000 nhận xét dành cho bản thảo này. 
Lần bỏ phiếu kín đối với phiên bản bản thảo thứ hai của 
Tiêu chuẩn  ISO 45001 tại Ủy ban các Tiêu chuẩn Quốc tế 
sau đó đã nhận được đa số ¾ phiếu thuận theo quy định. 

Vì vậy, việc công bố tiêu chuẩn quốc tế về quản lý sức khỏe & 
an toàn nghề nghiệp đã được đảm bảo. Tháng 09 năm 2017, ủy 
ban quốc tế về các tiêu chuẩn đã xem xét kết quả bỏ phiếu  
trước khi đưa ra Bản thảo cuối cùng của tiêu chuẩn vào cuối 
tháng 11 năm 2017.  Tiêu chuẩn đã được chính thức công bố 
vào ngày 12 tháng 03 năm 2018.
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Cập nhật tiêu chuẩn mới: 
ISO 45001 

http://www.tuv.com/ohsas
http://www.tuv.com/en
https://www.tuv.com/world/en/ohsas-18001-certification-for-occupational-safety.html
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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) 
vàbỏ 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

THAY THẾ TIÊU CHUẨN OHSAS 18001 
Theo tài liệu số 21:2018 được công bố vào ngày 18 tháng 
01 năm 2018 của Diễn đàn Công nhận Quốc tế  (IAF) mang 
tiêu đề: Các yêu cầu quy định đối với quá trình chuyển tiếp 
sang tiêu chuẩn ISO 45001:2018 từ tiêu chuẩn OHSAS 
18001:2007, tiêu chuẩn mới ISO 45001 được xác nhận là sẽ 
thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001 trước đó. Các doanh 
nghiệp được dành một khoảng thời gian chuyển tiếp kéo dài 
ba năm, bắt đầu từ ngày công bố tiêu chuẩn cho đến tháng 
03 năm 2021, vì vậy đây là thời gian tốt nhất để doanh 
nghiệp bắt đầu làm quen với các yêu cầu quy định của tiêu 
chuẩn ISO 45001.

TIÊU CHUẨN MỚI  ISO 45001
Giống như Tiêu chuẩn BS OHSAS 18001, tiêu chuẩn mới 
ISO 45001 được thiết lập dựa trên mô hình ‘Hoạch định, 
Thực hiện, Kiểm tra, Hành động’ (PDCA). Cũng giống như 
các tiêu chuẩn khác, cấu trúc các điều khoản (cấu trúc, các 
mô-đun và định nghĩa) của ISO 45001 được tiêu chuẩn hóa, 
vì thế tạo điều kiện dễ dàng cho quá trình tích hợp với các 
hệ thống quản lý đã từng được thực hiện theo các tiêu 
chuẩn khác nhau.

Tầm quan trọng của bối cảnh doanh nghiệp cũng được xem 
xét đến. Các yêu cầu về quản lý an toàn & sức khỏe nghề 
nghiệp và định hướng phát triển liên tục được đưa lên hàng 
đầu như là trọng tâm của một doanh nghiệp. Vì thế, các 
doanh nghiệp có cơ hội định hướng phát triển chiến lược 
của mình theo hệ thống quản lý sức khỏe & an toàn nghề 
nghiệp.

Tiêu chuẩn ISO 45001 cho thấy rằng các doanh nghiệp 
phải nhìn nhận công tác bảo vệ sức khỏe & an toàn nghề 
nghiệp không chỉ trong doanh nghiệp mình, mà các điều 
kiện làm việc cũng phải được xem xét đến đối với các nhà 
cung ứng và cung cấp dịch vụ.

http://www.tuv.com/ohsas
http://www.tuv.com/en
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MỤC TIÊU CỦA ISO 45001

Cải tiến hoạt động bảo vệ sức khỏe & an toàn nghề nghiệp 
là trọng tâm của quá trình chuyển tiếp sang Tiêu chuẩn ISO 
45001, từ đó theo đuổi các mục tiêu sau đây:
· Cung cấp và hoàn thiện một môi trường làm việc an toàn

và lành mạnh cho nhân viên và các cá nhân chuyên trách
khác

· Lập hồ sơ cho một hệ thống quản lý sức khỏe & an toàn
nghề nghiệp cho nhân viên và các bên hữu quan khác

· Liên tục hoàn thiện các tổ chức thông qua mô hình PDCA
· Bao hàm tổng thể các rủi ro về sức khỏe & an toàn nghề

nghiệp
· Quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp hiệu quả và

thành công hơn
· Quản lý sức khỏe & an toàn nghề nghiệp là yếu tố chiến

lược và trách nhiệm của doanh nghiệp

· Động viên nhân viên thông qua hoạt động tham gia và
phản hồi thông tin

· Tạo điều kiện để lập hồ sơ đạo đức doanh nghiệp: an toàn
và đáng tin cậy để thể hiện trước các khách hàng, nhà
cung ứng, các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư dưới hình
thức chứng nhận theo tiêu chuẩn

TIÊU CHUẨN HÓA CẤU TRÚC CÁC ĐIỀU KHOẢN

Phạm vi ứng dụng của tiêu chuẩn dự kiến là có hiệu lực đối 
với mọi doanh nghiệp. Cấu trúc các điều khoản của Tiêu 
chuẩn ISO 45001 thể hiện một lợi thế quan trọng ở khía 
cạnh này. Tiêu chuẩn quốc tế này hướng đến tiêu chuẩn hóa 
‘Cấu trúc các điều khoản’ – điều đó đảm bảo một cách định 
nghĩa và cấu trúc đồng nhất cho mọi hệ thống quản lý cũng 
như cách áp dụng thống nhất các văn bản và thuật ngữ 
chung.

Cấu trúc thống nhất được xem là cơ sở cho việc chứng nhận 
các hệ thống quản lý và giúp chúng ta hiểu được tiêu chuẩn 
cũng như tạo điều kiện cho việc xây dựng và chứng nhận 
tích hợp các hệ thống quản lý. Ví dụ: Việc tiêu chuẩn hóa 
‘Cấu trúc các điều khoản’ đảm bảo tương đồng về mặt cấu 
trúc với các tiêu chuẩn quản lý khác như ISO 9001 dành cho 
chất lượng và ISO 14001 dành cho môi trường. Đây chính là 
điểm thuận lợi để chứng nhận tích hợp với các tiêu chuẩn 
quản lý khác.

SO SÁNH CẤU TRÚC CŨ VÀ CẤU TRÚC MỚI

http://www.tuv.com/ohsas
http://www.tuv.com/en
https://www.tuv.com/world/en/iso-45001.html


HÃY L IÊN HỆ VỚI  CÁC CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI  ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI  T IẾT HƠN! 

TÜV Rheinland Systems
www.tuv.com

N H Ữ N G  T H A Y  Đ Ổ I  C H Í N H  T R O N G  I S O  4 5 0 0 1

Để cập nhật hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn mới nhất, doanh nghiệp cần phải nhận thức được các thay đổi quan trọng 
nhất so với tiêu chuẩn OHSAS 18001. Những nội dung mới là gì? Những điểm nào mới đối với doanh nghiệp? Chúng tôi đã 
tóm tắt các chi tiết quan trọng nhất qua bảng dưới đây. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với các chuyên gia 
của chúng tôi: 

CHƯƠNG NỘI DUNG THAY ĐỔI

Phạm vi Phạm vi

• Giảm thiểu tối đa rủi ro đồng thời tạo điều kiện để hoàn
thiện công tác bảo vệ sức khỏe & an toàn nghề nghiệp

• Xem xét bối cảnh doanh nghiệp với những kỳ vọng của nhân
viên và các bên liên quan

• Bao gồm các chương trình an sinh cho đội ngũ nhân viên

Các tham chiếu 
và công bố Các quy chuẩn tham chiếu • Không có quy chuẩn tham chiếu

Thuật ngữ Thuật ngữ • Các định nghĩa mới và  thay đổi so với định nghĩa hiện hành

Bối cảnh doanh 
nghiệp 

• Bối cảnh
• Các bên liên quan

• Các yêu cầu quy định mới và sự tập trung cao hơn dành
cho đội ngũ nhân viên và các bên hữu quan

Quản lý Quản lý
• Tập trung nhiều hơn vào các quy trình làm việc
• Phần bổ sung về quá trình tham gia của đội ngũ nhân viên (5.4)

Hoạch định
• Các rủi ro / Cơ hội
• Hoạch định thay đổi

• Tập trung cao hơn và công nhận các rủi ro

Hỗ trợ Thông tin và
liên hệ thông tin

• Nâng cao các yêu cầu quy định đối với chủ đề “nhận thức”
• Bổ sung hoạt động 'liên hệ thông tin với bên ngoài’ và

điều chỉnh ‘các thông tin được lập hồ sơ'

Vận hành
• Vận hành
• Các quy trình thuê ngoài

• Mở rộng tiêu điểm và các yêu cầu quy định mới

Đánh giá hiệu quả
• Chỉ số hiệu quả thực hiện
• Đánh giá quản lý

• Các yêu cầu quy định về rủi ro và chỉ số hiệu quả thực hiện
mới và các điểm tập trung mở rộng

Cải tiến

• Các trường hợp không
tuân thủ

• Các biện pháp khắc phục
• Cải tiến

• Mở rộng nội dung mô tả quy trình để quản lý các tình huống
• Các nội dung mô tả rõ ràng về các biện pháp phòng ngừa

không còn cần thiết nữa
• Mở rộng các quy trình để cải tiến liên tục
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http://www.tuv.com/de/deutschland/forms_de/systeme/w2l/cert-kontakt-seitenformular.jsp?etcc_med=PDF&etcc_cmp=iso-45001&etcc_plc=internal-Website&tuv_bs=S#&tuv_cry=DE&tuv_lg=DE
https://www.tuv.com/world/en/forms/contact-default-form.jsp?contact_id=25536&service_id=1649&service_name=ISO+45001&sap_campaign_id=CW17_W2L_GENERAL&tuv_mail_template_id=21386&customer_mail_template_id=11136
https://www.tuv.com/vietnam/en/forms/contact-default-form.jsp?contact_id=5792&service_name=&sap_campaign_id=VN18_X00_GENERAL1&tuv_mail_template_id=40192&customer_mail_template_id=21632&wt_mc=Website.tuv-com.no-interface.VN18_S01_ISO45001.button.&cpid=VN18_S01
http://www.tuv.com/en



