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CHÍNH SÁCH AN TOÀN –  
SỨC KHỎE & MÔI TRƯỜNG 

Tại allnex, chúng tôi cam kết bảo vệ người lao động, khách hàng, nhà thầu, 
môi trường và cộng đồng nơi allnex hoạt động. Chúng tôi tin rằng đây là yếu 
tố thiết yếu để allnex được công nhận là công ty chuyên doanh nhựa nhũ 
tương hàng đầu. 

Chúng tôi khẳng định rằng kinh doanh bền vững sẽ ưu tiên chú trọng đến an 
toàn, sức khỏe và sự quan tâm về môi trường và an ninh. Điều này cho thấy 
việc hoàn toàn tuân thủ luật pháp, giấy phép và các yêu cầu pháp lý khác khi 
áp dụng vào các hoạt động của allnex. Các tiêu chuẩn nội bộ, mục tiêu, giám 
sát thực hiện, các quy trình và kiểm toán là nền tảng cho những cải tiến liên 
tục và cách vận hành hiệu quả và đang được áp dụng tại tất cả các nhà máy 
của allnex trên toàn cầu. 

Chúng tôi nghiên cứu, sản xuất và đưa ra thị trường các sản phẩm và dịch vụ 
theo phương thức thân thiện và gần gũi với môi trường, vì lợi ích của khách 
hàng và đồng thanh với các cổ đông. Chúng tôi quản lý những rủi ro tiềm 
tàng bằng cách xác định các mối nguy một cách hệ thống, đánh giá các rủi ro 
có tính liên đới và thực hiện các hoạt động giám sát phù hợp với sự xác minh 
tính minh bạch của quy trình này. 

Công ty sẽ cung cấp các nguồn lực, tài sản, thông tin, dữ liệu và đào tạo cho 
bất cứ lúc nào và nơi nào cần thiết để đạt được các mục tiêu chiến lược và 
vận hành. Chúng tôi mong muốn mọi nhân viên allnex sẽ tuân thủ đầy đủ, 
nghiêm ngặt các Giá trị về An toàn, Sức khỏe và Môi trường và tất cả chúng 
ta nên điều hành bằng cách làm gương. Thái độ tích cực của toàn thể nhân 
viên allnex sẽ đóng góp vào văn hóa An toàn – Vệ sinh – Môi trường cấp độ 
cao mà chúng ta đang nỗ lực xây dựng. 
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