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Tiêu chuẩn quốc tế mới để quản lý An
toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp
Các tổ chức trên thế giới đều nhận thức được nhu cầu cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành
mạnh, giảm thiểu nguy cơ tai nạn và thể hiện sự chủ động của mình trong việc quản lý rủi ro. ISO 45001,
tiêu chuẩn quốc tế mới về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp sẽ cung cấp mô hình được chấp nhận trên
toàn thế giới giúp bảo vệ đội ngũ nhân viên cũng như bảo vệ sự trường tồn và lành mạnh của một tổ chức.
Tiêu chuẩn này rất linh hoạt và có thể được áp dụng để quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong
nhiều loại hình tổ chức, bao gồm: tổ chức và doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức công và
phi lợi nhuận, tổ chức phi chính phủ (NGO) và tổ chức từ thiện.
Hướng dẫn này được thiết kế nhằm cung cấp cho bạn tóm tắt về các điểm được cải tiến trong ISO 45001
từ OHSAS 18001 để bạn có thể bắt đầu nâng cấp hệ thống của mình lên tiêu chuẩn mới này từ ngay hôm
nay.

Tại sao nên áp dụng tiêu chuẩn quốc tế mới này?
Mặc dù các tổ chức thường sử dụng các hướng
dẫn về an toàn và sức khỏe chung hoặc các tiêu
chuẩn quốc gia và của các tổ chức đối tác, những
tiêu chuẩn này đều không thể hiện được sự phù
hợp theo chuẩn toàn cầu.
Toàn thế giới đã có nhu cầu thống nhất hệ thống
quản lý an toàn và sức khỏe thông qua việc sử
dụng một tiêu chuẩn quốc tế và chia sẻ các
chuẩn thực hành tối nhất. Điều này có thể được
nhận thấy ở cấp độ địa phương, quốc gia, khu
vực và toàn cầu – áp dụng cho cả các quốc gia
phát triển và đang phát triển khi có một tiêu
chuẩn quốc tế để tham chiếu, cùng với cơ sở hạ
tầng và sự đào tạo phù hợp, các tổ chức sẽ có
thể giải quyết rủi ro tốt hơn trong tương lai.

ISO 45001 được dựa trên Cấu trúc Cấp cao
(HLS) của ISO về tiêu chuẩn hệ thống quản lý với
những lợi ích sau:
•
•
•
•

Gia tăng sự bền vững của tổ chức thông qua
việc phòng ngừa rủi ro chủ động, sự đổi mới
và cải tiến thường xuyên
Tăng cường sự tuân thủ luật pháp và quy
định, đồng thời giảm thiểu thua lỗ trong kinh
doanh
Thể hiện trách nhiệm thương hiệu bằng việc
cam kết mang đến công việc an toàn, lành
mạnh và bền vững
Một hệ thống an toàn và sức khỏe nghề
nghiệp toàn cầu cho mọi doanh nghiệp, với
mọi quy mô.

Những khách hàng đã áp dụng hệ thống quản lý OH&S chia sẻ với chúng tôi rằng họ được hưởng
lợi theo những cách sau*:

72%

64%

57%

55%

Giúp chúng tôi
tuân thủ các quy
định

Giúp chúng tôi
quản lý rủi ro kinh
doanh

Tạo niềm tin vào
doanh nghiệp của
chúng tôi

Giúp bảo vệ doanh
nghiệp của chúng
tôi

CHÚ Ý. Hướng dẫn này được thiết kế để đọc cùng với ISO 45001:2018 — Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe

Nghề nghiệp — Yêu cầu và hướng dẫn sử dụng. Hướng dẫn này không bao gồm toàn bộ nội dung tiêu chuẩn và
không được coi là nguồn tham chiếu chính thay thế cho tiêu chuẩn.
*Nguồn: Lợi ích từ BSI vào năm 2017 – Khách hàng của BSI được hỏi về các lợi ích họ có được từ OHSAS 18001
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Các yêu cầu chính của ISO 45001
Điều 1: Phạm vi
Điều này quy định các yêu cầu cho hệ thống quản lý
và các kết quả dự kiến. ISO 45001 không chỉ hướng
đến việc cung cấp một khuôn khổ cho hệ thống quản
lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S MS), mà
còn hướng đến sự phòng ngừa rõ ràng các chấn
thương và bệnh tật liên quan đến công việc, cũng như
cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh. Đây là
một điểm khác biệt căn bản so với OHSAS 18001 vì
OHSAS 18001 hướng tới việc hỗ trợ và thúc đẩy các
chuẩn thực hành OH&S tốt và cung cấp cho tổ chức
“các yếu tố” của một hệ thống quản lý OH&S hiệu lực.

Điều 2: Tài liệu viện dẫn
Không có tài liệu viện dẫn. Điều khoản này được giữ
nguyên để duy trì số thứ tự nhất quán trong tất cả các
tiêu chuẩn hệ thống quản lý của ISO.

Điều 3: Thuật ngữ và định nghĩa
Các thuật ngữ và định nghĩa được liệt kê theo tầm
quan trọng về khái niệm và không theo bảng chữ cái.
Có một số định nghĩa mới và định nghĩa được sửa đổi
từ OSHAS 18001. Cần phải xem xét điều khoản này kĩ
càng vì một vài thuật ngữ là nền tảng cho các yêu cầu
của tiêu chuẩn – ví dụ như “tham vấn – tìm kiếm quan
điểm trước khi đưa ra quyết định”.

Điều 4: Bối cảnh của tổ chức
Đây là một điều khoản mới so với OSHAS 18001
nhưng là một phần của HLS, điều khoản này “tạo bối
cảnh” cho tổ chức và phạm vi, ranh giới cho hệ thống
quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. ISO 45001
cần phải được nhất quán với định hướng chiến lược
của tổ chức, đặt quản lý OH&S vào chức năng kinh
doanh cốt lõi, thay vì là một chính sách độc lập.

Trong điều khoản này, tổ chức cần phải xác định các
yếu tố nội bộ và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến khả
năng đạt được các kết quả dự kiến của HTQL OH&S.
Các yếu tố bên ngoài có thể là sự bất ổn về kinh tếchính trị và xã hội; các yếu tố nội bộ có thể là việc tái
cấu trúc, hoạt động mua lại hoặc sản phẩm mới.
Tổ chức cũng cần phải xác định nhu cầu và kì vọng
của “các bên quan tâm” về HTQL OH&S. Điều này có
nghĩa là hệ thống không thể vận hành một cách độc
lập – những người có mối quan tâm đến kết quả của
OH&S MS – người lao động, các bên liên quan, cơ
quan pháp lý, nhà thầu, v.v. cần phải được xem xét.
Hầu hết các tổ chức sẽ xác định hai khía cạnh này
như một phần trong quản lý rủi ro và cơ hội tổng thể
(và/hoặc nếu họ có các tiêu chuẩn ISO khác), nhưng
với ISO 45001, các vấn đề này cần được xét đến một
cách rõ ràng cùng với kết quả dự kiến của HTQL
OH&S. Sự bất ổn chính trị hoặc việc tái cấu trúc tổ
chức sẽ có thể tạo rủi ro tới sự an toàn và sức khỏe
của người lao động như thế nào? Hay những điều đó
sẽ mang đến một cơ hội để cải thiện nơi làm việc?
Phạm vi cuối cùng của HTQL OH&S phải được lập
thành văn bản; điều này giúp chứng minh tính minh
bạch của hệ thống quản lý. Sẽ là không thể chấp nhận
được nếu tổ chức loại trừ một phần công việc kinh
doanh hoặc cơ sở cụ thể ra khỏi phạm vi do có kết
quả hoạt động về an toàn và sức khỏe yếu kém. Tổ
chức cần ghi nhớ rằng mục tiêu của HTQL OH&S là
phòng ngừa chấn thương và bệnh tật, cũng như cung
cấp một nơi làm việc an toàn và lành mạnh. Việc loại
trừ một phần công việc kinh doanh cụ thể sẽ làm giảm
độ tin cậy tổng thể của tổ chức.
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Điều 5: Khả năng lãnh đạo và sự tham gia
của người lao động
Điều khoản này là nền tảng cho sự thành công của
HTQL OH&S. Trong OHSAS 18001, ban lãnh đạo cấp
cao chịu trách nhiệm đối với OH&S và được yêu cầu
“bổ nhiệm” một thành viên để chịu trách nhiệm cụ thể
cho OH&S. Ban lãnh đạo cấp cao trong ISO 45001 có
trách nhiệm giải trình về việc phòng ngừa chấn
thương và bệnh tật liên quan đến công việc, cũng như
việc cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh
(không chỉ đơn thuần là cung cấp để hỗ trợ cho một
hệ thống quản lý). Điều này yêu cầu ban lãnh đạo cấp
cao trực tiếp tham gia vào việc phát triển, dẫn dắt và
thúc đẩy một văn hóa để hỗ trợ OH&S. Cũng cần phải
chú ý đến khả năn lãnh đạo và văn hóa được coi là
một mối nguy tiềm ẩn sau này trong tiêu chuẩn
(6.1.2.1a).

trở ngại hoặc rào cản nào như ngôn ngữ, khả năng
biết chữ hoặc lo sợ trước việc bị trả thù.

Điều 6: Hoạch định
Việc nhất quán với cấu trúc HLS đã tạo ra một chút
khác biệt cho công tác hoạch định. Vẫn có các yếu tố
mà bạn có thể kì vọng và biết từ OSHAS 18001, ví dụ
như nhận biết mối nguy, đánh giá, kiểm soát, các yêu
cầu pháp lý và thiết lập mục tiêu, nhưng các yêu cầu
của HLS về rủi ro và cơ hội đã mang đến một thách
thức đối với ủy ban chuyên gia xây dựng ISO 45001.
Để kết hợp HLS và mục tiêu của hệ thống quản lý
OH&S, rủi ro và cơ hội đã được chia thành hai yếu tố:

•

Ban lãnh đạo cấp cao cũng cần đảm bảo thiết lập một
quá trình để người lao động được tham gia và tham
vấn, điều này có thể bao gồm việc thành lập một ủy
ban an toàn và sức khỏe.
Ban lãnh đạo cấp cao cũng có trách nhiệm thiết lập,
thực hiện và duy trì chính sách an toàn và sức khỏe.
Nội dung bắt buộc cho chính sách này đã được cải
thiện so với OSHAS 18001 và bao gồm các yếu tố
như cam kết về sự tham vấn và tham gia của người
lao động. Sự tham vấn với người lao động về chính
sách an toàn và sức khỏe được đề cập đến ở phần
sau của điều khoản này.
Sự tham vấn và tham gia của người lao động được cải
thiện đáng kể so với OSHAS 18001, vì OSHAS 18001
chỉ giới hạn sự tham gia vào việc nhận biết mối nguy
và sự tham vấn về các thay đổi. Trong ISO 45001, sự
tham vấn là việc tìm kiếm quan điểm trước khi đưa ra
quyết định cùng với sự trao đổi thông tin hai chiều rõ
ràng, còn sự tham gia là sự tham dự trong việc đưa ra
quyết định. Cả hai điều này phải bao gồm người lao
động không thuộc cấp quản lý.
Tổ chức giờ đây phải cung cấp cơ chế, thời gian, đào
tạo và nguồn lực cho sự tham vấn và tham gia của
người lao động. Điều này bao gồm việc loại bỏ bất kì
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•

Đánh giá rủi ro OH&S và rủi ro khác đối với hệ
thống quản lý
• Rủi ro OH&S là nguy cơ “thông thường” x mức
độ nghiêm trọng
• Rủi ro đối với hệ thống quản lý là các rủi ro
thường liên quan đến rủi ro kinh doanh (tác
động của sự không chắc chắn) nhiều hơn, như
cao điểm trong luồng công việc, việc tái cấu trúc
và các vấn đề bên ngoài như thay đổi trong nền
kinh tế
Đánh giá cơ hội OH&S và các cơ hội khác đối
với hệ thống quản lý OH&S
• Cơ hội OH&S là (các) tình huống có thể dẫn đến
sự cải tiến kết quả hoạt động của OH&S.

Điều này bao gồm điều chỉnh công việc cho thích hợp
với người lao động, loại bỏ các mối nguy, và các cơ
hội khác cho việc cải tiến hệ thống quản lý OH&S, ví
dụ như áp dụng ISO 45001. Các rủi ro và cơ hội cần
phải được xác định trước khi có các thay đổi đã được
hoạch định.
Điều khoản này cũng nhấn mạnh hơn vào việc nhận
biết các mối nguy liên quan đến bệnh tật về tâm lý
(các điều kiện có hại cho tâm lý hoặc nhận thức) như
khối lượng công việc, sự bắt nạt, khả năng lãnh đạo
và văn hóa của tổ chức. Bên cạnh đó, việc nhận biết
các mối nguy phải bắt đầu từ giai đoạn thiết kế khái
niệm cũng như vòng đời thường xuyên của nơi làm
việc, cơ sở vật chất, thiết bị, quá trình, hoạt động, v.v.
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Các nguyên tắc phân tích tầm nhìn cũng được giới
thiệu trong điều khoản này. Những kiến thức và thông
tin mới về các mối nguy cần phải được xét đến.

Điều 7: Hỗ trợ
Điều khoản này bắt đầu với yêu cầu là tổ chức cần
phải xác định và cung cấp các nguồn lực cần thiết để
thiết lập, thực hiện và cải tiến thường xuyên hệ thống
quản lý OH&S. Các nguồn lực này bao gồm nguồn
nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng và
nguồn lực tài chính. Nói một cách đơn giản, đây là một
yêu cầu vô cùng quan trọng, đề cập đến tất cả nguồn
lực OH&S cần thiết.
Yếu tố năng lực của điều khoản này rất giống với
OSHAS 18001, nhưng trong ISO 45001, trao đổi thông
tin được chia thành nhận thức, trao đổi thông tin, trao
đổi thông tin nội bộ và trao đổi thông tin với bên ngoài.

chuỗi cung ứng một khi nó đã đi vào vận hành là rất
tốn kém và hạn chế về mặt hiệu lực.
Với ISO 45001, tổ chức cần phải thiết lập các quá
trình mua sắm phù hợp với OH&S MS, bao gồm xác
định các tiêu chí OH&S trong việc lựa chọn nhà thầu.
Các hoạt động mua sắm này phải được điều phối
cùng với các nhà thầu.
Một điểm mới trong mục này là thuê ngoài. Lại nhắc
đến “bối cảnh” và độ tin cậy của một tổ chức, hội đồng
chuyên gia đã quan ngại rằng một số hoạt động hoặc
quá trình với rủi ro OH&S cao sẽ được thuê ngoài mà
không có sự xem xét cẩn thận về ảnh hưởng của việc
này đối với OH&S. Một tổ chức có trách nhiệm sẽ thiết
lập biện pháp kiểm soát cho các chức năng được thuê
ngoài để đạt được kết quả OH&S MS dự kiến. Các
biện pháp kiểm soát có thể bao gồm yêu cầu mua sắm
và hợp đồng, đào tạo và kiểm tra.

ISO 45001 sử dụng thuật ngữ “thông tin dạng văn
bản” thay cho “tài liệu” và “hồ sơ” được sử dụng trong
OSHAS 18001. Điều này phản ánh các hình thức và
phương thức sử dụng thông tin hiện đại – trên nền
tảng đám mây, đa phương tiện, v.v. Tuy nhiên, một
trong những động lực lớn nhất cho sự thay đổi này là
việc nhận thấy rằng sự thực hiện HTQL OH&S đã dẫn
đến tình trạng lạm dụng các quy trình dạng văn bản,
tạo nên một loạt các tài liệu không cần thiết, quan liêu
và không thực sự cải tiến kết quả hoạt động của
OH&S.

Điều 8: Vận hành
Điều khoản này được cải thiện đáng kể so với OSHAS
18001. Nó không chỉ loại bỏ “lựa chọn” sử dụng hệ
thống cấp bậc kiểm soát, đưa việc sử dụng này thành
một yêu cầu cụ thể, mà còn giới thiệu các khoản về
mua sắm và thay đổi.
Một trong những ưu điểm thực sự của OSHAS 18001
là tiêu chuẩn này công nhận rõ ràng rằng thay đổi cần
phải được xét đến trong nhận biết mối nguy và đánh
giá rủi ro. Tuy nhiên, “xét đến” thay đổi và chủ động
quản lý thay đổi và hai điều rất khác nhau. Thay đổi
mang đến những rủi ro và cơ hội thực sự cho tổ chức.
ISO 45001 ghi nhận điều này và có một khoản dành
riêng cho việc quản lý sự thay đổi.
Tổ chức cần hoạch định cách thực hiện thay đổi để
không dẫn đến các mối nguy mới (không thể lường
trước) hay gia tăng rủi ro OH&S, đồng thời cần nhận
biết cơ hội cho việc cải tiến kết quả hoạt động của
OH&S mà sự thay đổi có thể mang lại.
Điều khoản mới về mua sắm ghi nhận rằng rủi ro liên
quan đến chuỗi cung ứng được quản lý hiệu lực nhất
khi chúng được xét đến ở những giai đoạn đầu tiên
của mua sắm – trước đấu thầu và đấu thầu. Kinh
nghiệm đã cho thấy việc cố gắng quản lý rủi ro từ
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Điều 9: Đánh giá kết quả hoạt động
Điều khoản này cơ bản giống với OSHAS 18001, thay
đổi lớn nhất là ở OSHAS 18001, đây là một “quy
trình”, còn ở ISO 45001, giờ phải là một “quá trình”.
Đây là một trong những thay đổi căn bản giữa OSHAS
18001 và ISO 45001. Trong khi việc giới thiệu “các
quá trình” thể hiện một sự nhất quán với HLS, điều
này cũng cho thấy một HTQL OH&S hiệu lực là một hệ
thống được cải tiến thường xuyên . Một quá trình là
một chu trình, nó nên thể hiện một chu trình PDCA
(hoạch định, thực hiện, kiểm tra, hành động) và không
ở trạng thái tĩnh. Vì vậy, ISO 45001 yêu cầu có quá
trình cho sự tham vấn và tham gia, hoạch định, nhận
biết mối nguy, đánh giá rủi ro và kiểm soát vận hành.
Việc xem xét của ban lãnh đạo phải xem xét rủi ro, cơ
hội và xu hướng trong các khía cạnh như sự tham vấn
và tham gia của người lao động, để đảm bảo các khía
cạnh này diễn ra hiệu lực, và đây là một phần trong
trách nhiệm lãnh đạo của họ.

Điều 10: Cải tiến
ISO 45001 không có yêu cầu liên quan đến “hành
động phòng ngừa” như trong OSHAS 18001. Điều

này là do toàn bộ tiêu chuẩn ISO 45001 đều nhằm
mục đích phòng ngừa. Đồng thời, điều khoản này còn
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đề cập đến yêu cầu loại bỏ (các) nguyên nhân gốc rễ
của sự cố và sự không phù hợp, thể hiện mục tiêu
tổng thể của tiêu chuẩn là phòng ngừa chấn thương
và bệnh tật, cũng như cung cấp nơi làm việc an toàn
và lành mạnh.
Tiêu chuẩn kết luận bằng việc nhấn mạnh sự thực là
việc quản lý OH&S hiệu lực không phải là một quá
trình tĩnh và nên được cải tiến thường xuyên cũng như
hỗ trợ bởi một văn hóa chủ động.
Một bản tiêu chuẩn đầy đủ và tài liệu hướng dẫn
hỗ trợ BS 45002 có thể được mua tại British
Standards Online.
Hướng dẫn đối chiếu của chúng tôi đưa ra so sánh
giữa OSHAS 18001 và ISO 45001.

bsigroup.com.vn

Chuẩn bị cho ISO 45001 - 6 bước cho
việc nâng cấp thành công
Khi ISO 45001 được ban hành, OHSAS 18001 sẽ bị hủy bỏ và các tổ chức đã được chứng nhận OHSAS
18001 sẽ có thời gian ba năm nâng cấp để nâng cấp hệ thống quản lý OH&S của mình.

Đừng trì hoãn – hãy nâng cấp ngay từ hôm nay
BSI đã xác định một quá trình từng bước để giúp bạn hiểu và nhận ra các lợi ích của ISO 45001. Chúng tôi
đã xây dựng một khuôn khổ nhằm hướng dẫn bạn về các lựa chọn và hỗ trợ hiện có từ BSI, để đảm bảo
rằng bạn có được những kiến thức và thông tin mình yêu cầu.
1

Trao đổi với Đánh giá viên BSI của bạn

4

Thành lập một nhóm dự án nội bộ

2

Tham dự chương trình đào tạo của BSI

5

Đánh giá thực trạng

3

Trao đổi với tổ chức của bạn

6

Đánh giá Nâng cấp

Chương trình đào tạo từ BSI
Bất kể yêu cầu cụ thể của bạn là gì, BSI đã thiết kế một loạt các khóa đào tạo để đáp ứng nhu cầu của
bạn. Mọi khóa học của BSI được thiết kế bởi các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực và là những người đã
tham gia vào quá trình xây dựng ISO 45001.
Các giảng viên kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp bạn nắm bắt được những vấn đề mà bạn và tổ chức của
mình quan tâm, cho dù được giảng dạy nội bộ hay là một phần của một khóa học mở với sự chia sẻ kinh
nghiệm của các học viên khác.

ISO 45001: Nâng cấp

ISO 45001: Hội thảo

Khóa đào tạo tại lớp kéo dài một ngày

Buổi hội thảo dựa trên bài giảng

•

Tìm hiểu về cấu trúc cấp cao mới của ISO và •
các yêu cầu của ISO 45001

Những điểm khác biệt chính giữa OHSAS và
ISO 45001

ISO 45001: Thực hiện thay đổi
Khóa đào tạo tại lớp kéo dài một ngày
•

Tìm hiểu về cấu trúc cấp cao mới của ISO và
cách thức để thực hiện các thay đổi của ISO
45001
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Tại sao lựa
chọn BSI?

ISO 45001

BSI đã luôn đi đầu trong quá trình xây dựng ISO 45001; ngay từ ban đầu, BSI đã đề xuất việc xây dựng
tiêu chuẩn này và điều hành ban thư ký quốc tế để hỗ trợ ủy ban dự án xây dựng tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn
này có nguồn gốc dựa trên OHSAS 18001 - hệ thống quản lý sức khỏe & an toàn nổi tiếng trên toàn thế
giới được BSI phát triển vào năm 1999. Đó là lí do tại sao chúng tôi chính là điểm đến tốt nhất để giúp bạn
hiểu được tiêu chuẩn mới ISO 45001.
Tại BSI, chúng tôi tạo nên sự hoàn hảo bằng việc thúc đẩy thành công của khách hàng thông qua các tiêu
chuẩn. Chúng tôi giúp khách hàng hoạt động tốt hơn, quản lý rủi ro và đạt được tăng trưởng bền vững.
Trong hơn một thế kỉ qua, các chuyên gia của chúng tôi đã luôn thách thức sự bình thường và tự mãn để
đem đến sự hoàn hảo trong cách thức hoạt động của con người và sản phẩm. Chúng tôi biến sự hoàn hảo
thành thói quen.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập: bsigroup.com.vn
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Bản quyền © 2018, Viện Tiêu chuẩn Anh. Bảo lưu mọi quyền.

BSI là một công ty cải tiến kinh doanh giúp các tổ chức biến các tiêu chuẩn thực hành tối ưu thành thói
quen của sự hoàn hảo. Trong vòng hơn một thế kỉ qua, BSI đã luôn đấu tranh cho những điều tốt nhất và
thúc đẩy các biện pháp tối ưu tại các tổ chức trên toàn thế giới. Làm việc với hơn 86.000 khách hàng tại
193 quốc gia, BSI là một tổ chức quốc tế thực sự với những kĩ năng và kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực
khác nhau như ô tô, hàng không vũ trụ, môi trường xây dựng, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Với
chuyên môn của mình trong Phát triển Tiêu chuẩn và Giải pháp Kiến thức, Dịch vụ Bảo đảm và Chuyên
môn, BSI cải tiến kết quả hoạt động kinh doanh để giúp khách hàng phát triển bền vững, quản lý rủi ro và
trở nên linh hoạt hơn.

BSI/UK/1336/SC/0318/EN/BLD

Về BSI

