
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp 

 
 

   Khái quát/ Background  

 

Tổ chức có trách nhiệm đảm bảo giảm thiểu rủi ro gây tổn hại cho những người lao động có 

thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của mình (ví dụ như nhân viên của tổ chức, nhà quản 

lý, nhà thầu, hoặc khách viếng thăm), và đặc biệt nếu họ đang tham gia  thực hiện các hoạt 

động như một phần "nghề nghiệp"của họ. 

 

Theo ước tính của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), năm 2013 đã có 2,34 triệu người  chết   

do các hoạt động công việc. Phần lớn trong số đó (2 triệu người) chết có liên quan đến vấn 

đề sức khỏe hơn là chấn thương. Viện An toàn và Sức khỏe lao động/nghề nghiệp, IOSH 

ước tính có khoảng 660.000 người chết mỗi năm do các bệnh ung thư phát sinh từ các hoạt 

động công việc. 

 



 

ISO đang  xây dựng tiêu chuẩn về hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp 

(OH&S) (tiêu chuẩn ISO 45001) nhằm giúp các tổ chức quản lý rủi ro OH&S và cải tiến kết 

quả hoạt động OH&S. Việc thực hiện hệ thống quản lý OH&S sẽ là một quyết định có tính 

chiến lược đối với tổ chức, có thể được sử dụng để thực hiện phát triển bền vững, đảm bảo 

cho người lao động được an toàn hơn và khỏe mạnh hơn đồng thời tăng lợi nhuận cho tổ 

chức. 

 

 
CHÚ THÍCH: Thuật ngữ "an toàn và sức khỏe nghề nghiệp" ("OSH") thường được 

sử dụng thay cho "sức khỏe và an toàn nghề nghiệp" ("OH&S"). 

 

 

Các hoạt động của một tổ chức có thể tạo ra nguy cơ chấn thương hoặc bệnh tật, và có thể 

dẫn đến sự suy giảm sức khỏe nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong cho những người làm 

việc; do đó điều quan trọng là tổ chức phải loại bỏ hoặc giảm thiểu các rủi ro OH&S của 

mình bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Hệ thống quản lý OH&S của 

tổ chức có thể chuyển ngăn ngừa sự cố thành các quá trình có hệ thống và liên tục (được 

hỗ trợ bởi việc sử dụng các phương pháp và công cụ thích hợp) và có thể củng cố cam kết 

của tổ chức trong việc chủ động cải thiện kết quả hoạt động OH&S của mình. 

 

Do đó, một vấn đề vô cùng hợp lý là những người làm việc có liên quan đến rủi ro OH&S 

phải có kiến thức về rủi ro đó. Như vậy, sự tham gia của người lao động trong việc thiết lập, 

thực hiện và duy trì hệ thống quản lý OH&S có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc 

đảm bảo rằng các rủi ro được quản lý một cách hiệu lực. Tiêu chuẩn ISO 45001 nhấn mạnh 



sự tham gia của việc người lao động vào các hoạt động của hệ thống quản lý OH&S là rất 

cần thiết, cũng như  yêu cầu tổ chức  đảm bảo rằng người lao động có đủ năng lực để thực 

hiện nhiệm vụ được giao một cách an toàn. 

 

 

    Tiêu chuẩn ISO 45001 là gì/ What is ISO 45001 ?  

 

ISO 45001 là một tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu  đối với hệ thống quản lý sức 

khỏe và an toàn nghề nghiệp (OH&S), cùng với hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn nhằm cho 

phép tổ chức chủ động cải tiến kết quả hoạt động OH&S của mình trong việc ngăn ngừa 

chấn thương và bệnh tật. 

 

Tiêu chuẩn ISO 45001 được thiết kế để áp dụng cho bất kỳ tổ chức bất kể quy mô, loại hình 

kinh doanh. Tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn được thiết kế để tích hợp vào các quá trình 

quản lý của tổ chức. 

 

Tiêu chuẩn ISO 45001giúp tổ chức tích hợp các khía cạnh khác của sức khỏe và an toàn 

thông qua hệ thống quản lý OH&S, chẳng hạn như sức khỏe/phúc lợi của nhân viên; tuy 

nhiên, cần lưu ý rằng các yêu cầu pháp lý khác có thể cũng yêu cầu tổ chức giải quyết 

những vấn đề như vậy. 

 

 

 

 

 

 



    Tiêu chuẩn ISO 45001 KHÔNG…/ What ISO 45001 is NOT...  

 

Tiêu chuẩn ISO 45001 không đưa ra các tiêu chí cụ thể cho kết quả hoạt động OH&S, mà 

cũng không phải là quy tắc về thiết kế một hệ thống quản lý OH&S. Hệ thống quản lý OH&S 

của tổ chức phải cụ thể để đáp ứng những nhu cầu riêng của ổ chức đó trong việc ngăn 

ngừa chấn thương và bệnh tật; do đó một doanh nghiệp nhỏ với rủi ro thấp có thể chỉ cần 

phải thực hiện một hệ thống tương đối đơn giản, trong khi một tổ chức lớn với mức độ rủi 

ro cao có thể cần một hệ thống phức tạp hơn nhiều. Bất kỳ loại hình hệ thống nào thì cũng 

phải có khả năng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn, với điều kiện hệ thống đó  phù 

hợp và có hiệu quả với tổ chức. 

 

Tiêu chuẩn ISO 45001 không  giải quyết các vấn đề một các cụ thể như an toàn sản phẩm, 

thiệt hại tài sản hoặc các tác động môi trường, và tổ chức không cần phải tính đến những 

vấn đề này trừ khi chúng cho thấy có rủi ro đối với người lao động. 

 

Tiêu chuẩn ISO 45001 không nhằm mục đích  là một tài liệu ràng buộc về mặt pháp lý, mà 

nó là một công cụ quản lý để các tổ chức có quy mô vừa và nhỏ trở lên sử dụng một cách 

tự nguyện nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro gây hại. 

 

 
CHÚ THÍCH: Có một số công ước và tiêu chuẩn của ILO (ILS) liên quan đến OH&S đã 

được các quốc gia trên thế giới thông qua với mức độ khác nhau. Tiêu chuẩn ISO 

45001 phù hợp với các quy định của ILS. 

NOT: There are a number of ILO conventions and standards (ILS) concerning OH&S that have been adopted by countries 

around the world, to varying degrees. ISO 45001 is broadly aligned with the provisions of the ILS. 



Lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001?                                                                      

What will be the benefits of using ISO 45001 ?  

 

 

Tiêu chuẩn ISO 45001 dựa trên Hệ thống quản lý OH&S sẽ cho phép tổ chức cải tiến kết 

quả hoạt động OH&S của mình bằng cách: 

 

• Xây dựng và thực hiện chính sách và các mục tiêu OH&S 

 
 

• Thiết lập các quá trình có hệ thống xem xét "bối cảnh" của tổ chức và có tính 

đến các rủi ro và cơ hội, các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác 

 

• Xác định các mối nguy và rủi ro OH&S gắn với các hoạt động của tổ chức; tìm cách 

loại bỏ chúng, hoặc  kiểm soát để giảm thiểu tác động tiềm ẩn. 

 

• Thiết lập các kiểm soát vận hành để quản lý các rủi ro OH&S cũng như các yêu 

cầu pháp lý và các yêu cầu khác  

 

• Nâng cao nhận thức về các rủi ro OH&S của tổ chức 
 

 
• Đánh giá kết quả hoạt động OH&S và tìm cách cải tiến kết quả hoạt động đó thông 

qua các hoạt động thích hợp 

 

• Đảm bảo người lao động có vai trò chủ động trong các vấn đề OH&S 
 

 
Việc kết hợp các biện pháp này sẽ đảm bảo tăng cường danh tiếng của tổ chức như là một nơi 

làm việc an toàn, và có thể có nhiều lợi ích trực tiếp hơn, chẳng hạn như: 

 

• Cải thiện khả năng đáp ứng với các vấn đề về tuân thủ pháp luật  
 

 
• Giảm chi phí về tai nạn 

 

 
• Giảm thời gian và chi phí cho việc gián đoạn vận hành 



 
 

• Giảm chi phí đóng bảo hiểm 
 

 
• Giảm sự vắng mặt và tỷ lệ biến động nhân sự 

 

 
• Thừa nhận đã đạt được tiêu chuẩn quốc tế (có thể tác động đến khách hàng đang 

quan tâm đến trách nhiệm xã hội) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối tượng áp dụng Tiêu chuẩn? 

Who are the intended users of the Standard?  

 
 

Câu trả lời đơn giản là Tiêu chuẩn này dành cho tất cả các tổ chức. 

 
 

Bất kể tổ chức của bạn là doanh nghiệp nhỏ, hoặc một tập đoàn toàn cầu; một tổ chức phi 

lợi nhuận, một tổ chức từ thiện, một tổ chức đào tạo, hoặc một tổ chức chính phủ. Miễn là 

tổ chức của bạn có những người làm việc hoặc những người có thể bị ảnh hưởng bởi các 

hoạt động của tổ chức, thì việc áp dụng hệ thống để quản lý sức khỏe và an toàn sẽ mang 

lại lợi ích cho tổ chức đó. 

 

Tiêu chuẩn có thể được sử dụng bởi các tổ chức có các hoạt động với mức độ rủi ro thấp  

cũng như những tổ chức lớn và phức tạp có mức độ rủi ro cao. Trong khi Tiêu chuẩn yêu 



cầu các rủi ro OH&S phải được giải quyết và kiểm soát thì tiêu chuẩn cũng có một cách tiếp 

cận dựa trên rủi ro cho hệ thống quản lý OH&S để đảm bảo a) hệ thống có hiệu lực và b) 

được cải tiến để đáp ứng "bối cảnh" thay đổi liên tục của tổ chức. Phương pháp tiếp cận 

dựa trên rủi ro này phù hợp với cách các tổ chức quản lý các rủi ro "kinh doanh" khác của 

mình và từ đó khuyến khích việc tích hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn vào các quá trình 

quản lý tổng thể của các tổ chức. 

 

 

 

Tiêu chuẩn ISO 45001 liên quan đến các tiêu chuẩn khác như thế nào?                                                         

How does ISO 45001 relate to other standards?  

 

Tiêu chuẩn ISO 45001 tuân theo cách tiếp cận cấu trúc cao cấp đang được áp dụng đối với 

các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác của ISO, chẳng hạn như tiêu chuẩn ISO 9001 (chất 

lượng) và ISO 14001 (môi trường). Trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn,  nội dung của các 

tiêu chuẩn quốc tế khác cũng đã được xem xét (như OHSAS 18001 hoặc "Hướng dẫn ILO -

OSH" của Tổ chức Lao động quốc tế) và các tiêu chuẩn quốc gia, cũng như các tiêu chuẩn 

và công ước của Tổ chức Lao động quốc tế (ILSs). 

 

Khi tiêu chuẩn này được công bố, những tổ chức áp dụng tiêu chuẩn này sẽ thấy các yêu 

cầu của tiêu chuẩn đều phù hợp với các tiêu chuẩn khác. Điều này sẽ giúp cho việc chuyển 

đổi khá dễ dàng từ  sử dụng tiêu chuẩn hệ thống quản lý OH&S hiện có sang sử dụng tiêu 

chuẩn ISO 45001, đồng thời cũng sẽ giúp liên kết và tích hợp với các yêu cầu của các tiêu 

chuẩn ISO khác về hệ thống quản lý vào các quá trình quản lý tổng thể của tổ chức. 

 

 
 



 

   Thông tin thêm/ More information?  

 

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về 

 

• Ban Dự án xây dựng tiêu chuẩn và hoạt động của Ban Dự án  

 

• Cấu trúc cấp cao, xem Phụ lục SL của Chỉ thị ISO 

 

• Nội dung của phiên bản phát triển, vui lòng liên hệ với Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc 
gia  thành viên  của bạn 
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