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Tại BlueScope, sự quan tâm và cam kết của chúng tôi đối với sức khỏe,  

an toàn, môi trường và cộng đồng là phần không thể thiếu đối với cách  

thức chúng tôi kinh doanh vàbắt đầu với mỗi cá nhân chúng tôi. 

Để hỗ trợ đối với Mục đích và Mong muốn của Chúng tôi và phù hợp với Quy 

tắc Ứng xử 'Cách thức Chúng tôi Làm việc', chúng tôi cam kết:

Sức khỏe, an toàn và môi trường 

• Tạo điều kiện thuận lợi cho văn hóa làm việc hòa 

nhập, coi trọng và mời gọi sự đa dạng của mọi 

người và quan điểm, và mở rộng đến khách 

hàng, nhà thầu, nhà cung cấp và các cộng đồng 

của chúng tôi 

• Cung cấp các điều kiện làm việc an toàn và không 

có hại đến sức khỏe để tăng cường an sinh và 

ngăn ngừa thương tật liên quan đến công việc, 

sức khỏe kém, gây hại cho môi trường và các 

cộng đồng của chúng tôi 

• Áp dụng các biện pháp kiểm soát thiết thực, có 

hiệu quả để loại bỏ các mối nguy hiểm và giảm 

thiểu rủi ro liên quan đến nơi làm việc, sản phẩm 

và dịch vụ của chúng tôi 

• Phấn đấu đạt mục tiêu của chúng tôi là không xảy 

ra thương tật nghiêm trọng hoặc sức khỏe kém 

• Sử dụng hiệu quả nguồn nhân vật lực, ngăn ngừa 

ô nhiễm và giảm tác động tiêu cực đến môi 

trường của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ 

của chúng tôi. 

Cộng đồng 

• Tôn trọng các giá trị và di sản văn hóa của các 

cộng đồng của chúng tôi 

• Là công dân công ty được coi trọng, tích cực 

tham gia vào các mối quan hệ đối tác hòa 

nhập với cộng đồng của chúng tôi để cung cấp 

việc làm, lợi ích về mặt xã hội và kinh tế 

Các hành động của chúng tôi 

Để đáp ứng các cam kết HSEC của chúng tôi, 

chúng tôi sẽ: 

• Tạo điều kiện để co môi trường thân ái và hỗ trợ 

cho sức khỏe và an sinh của chúng tôi 

• Trở thành nhà lãnh đạo rõ rệt trong các nhóm 

của chúng tôi, tích cực tham khảo ý kiến và yêu 

cầu nhân viên của chúng tôi và các bên liên quan 

trong nội bộ và bên ngoài đóng góp ý kiến 

• Xác định rõ ràng, truyền đạt rõ ràng và đáp ứng 

các trách nhiệm và trách nhiệm giải trình HSEC 

của chúng tôi 

• Sắp xếp các hoạt động HSEC với chiến lược kinh 

doanh và các hồ sơ về rủi ro trong khi thiết lập, 

giám sát và báo cáo về các mục tiêu và mục đích 

liên quan 

• Cung cấp thông tin và khóa đào tạo HSEC phù 

hợp, phát triển năng lực và khả năng đưa ra 

quyết định của chúng tôi trong khi tạo điều kiện 

thuận lợi cho môi trường học tập 

• Liên tục cải thiện hiệu năng và hỗ trợ các hệ 

thống quản lý HSEC của chúng tôi, xét đến các rủi 

ro và cơ hội của HSEC và áp dụng các chương 

trình quản trị để đảm bảo hiệu quả của các biện 

pháp kiểm soát rủi ro 

• Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác 

về kinh doanh

 

 

Chính sách Sức khỏe, An toàn, Môi trường và 

Cộng đồng (HSEC-Health, Safety, Environment 

and Community) của chúng tôi 

Chính sách Toàn cầu 

 

 

Chúng tôi xem trọng sự hòa nhập và khuyến khích cùng chia sẻ ý kiến và phản hồi của mọi 

người. Chúng tôi cũng cam kết thúc đẩy văn hóa lên tiếng khi có bất cứ điều gì không đúng. 
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