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Intel Vietnam is committed to caring for our people and the planet by integrating design for the environment and safety principles into all 

aspects of our business; from the development of our products, through our supply chain and manufacturing. We believe that responsible 

environmental stewardship is good business and that our technology can play a key role in addressing the planet’s sustainability challenges. 

 

We will comply with all applicable regulatory and Intel Environmental Health & Safety (EHS) requirements wherever we operate. We will 

engage with stakeholders to develop responsible laws, regulations and innovative programs that provide safeguards for the community, the 

workplace, and the environment while providing flexibility to meet the needs of our business. 

 

We are committed to provide a safe, injury-free workplace by integrating safety into our daily business decisions and processes. 

Management leads the effort behind this important Intel value, and all employees are responsible for both their safety and the safety of 

those around them. We actively promote a healthy lifestyle and encourage employees to proactively manage their personal health. 

 

We strive to conserve natural resources through innovative processes and continuous improvement methodologies with the goal of 

reducing, reusing, recycling, and identifying safer material substitutes or alternatives for our operations. We strive to utilize green chemistry 

principles to identify safer material substitutes or alternatives for our operations. We will continue to invest in energy conservation, we will 

work to reduce our emissions over time and adhere to our climate change policy and water policy. 

 

We are committed to designing and manufacturing products that are safe, energy efficient and minimize impact to the environment. We will 

be a responsible member of the communities in which we live and work. As we expand our knowledge and understanding of the impact of 

our operations and our products, we will share this knowledge with the broader community. 

 

Overall, we are committed to continually improving our EHS standards, culture and performance, and will transparently report our 

performance goals and metrics. We will continue to maintain appropriate controls, including periodic review, to ensure that this policy is 

being followed. 
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Intel Việt Nam cam kết bảo vệ con người và môi trường bằng cách kết hợp các nguyên lý về an toàn môi trường vào các hoạt động kinh 

doanh; từ việc phát triển sản phẩm, đến các nguồn cung ứng và qui trình sản xuất. Chúng tôi tin rằng trách nhiệm bảo vệ môi trường là cần 

thiết và công nghệ của chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các thách thức về môi trường bền vững. 

 
Chúng tôi tuân thủ các quy định và yêu cầu pháp luật ở tất cả những nơi chúng tôi làm việc. Chúng tôi và đối tác liên quan sẽ cùng nhau 

thực thi và hoàn thiện các quy định nhằm cải tiến và tạo một môi trường làm việc an toàn cho cộng đồng xung quanh. 

 
Chúng tôi cam kết tạo một môi trường làm việc an toàn bằng cách tích hợp các quy định an toàn vào trong mọi hoạt động kinh doanh hàng 

ngày cuả công ty.  Ban Quan trị công ty luôn dẫn đầu và hỗ trợ các quy định an toàn , tất cả nhân viên phải có trách nhiệm về sự an toàn 

của mình và của những người xung quanh.  Chúng tôi tích cực xây dựng môi trường làm việc lành mạnh và khuyến khích nhân viên chủ 

động trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân. 

 
Chúng tôi luôn nỗ lực để bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên thông qua các quy trình đổi mới và các phương pháp cải tiến liên tục với 

mục tiêu tiết giảm, tái sử dụng và tái chế; bên cạnh đó vận dụng nguyên lý hóa học xanh để tìm ra các vật liệu thay thế an toàn hơn trong 

quá trình vận hành. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư các dự án về bảo tồn năng lượng, giảm lượng phát thải và tuân thủ chính sách về bảo tồn 

nguồn nước và biến đổi khí hậu của tập đoàn. 

 
Chúng tôi cam kết thiết kế và sản xuất sản phẩm một cách an toàn, sử dụng năng lượng hiệu quả và giảm thiểu các tác động đến môi 

trường.  Chúng tôi sẽ luôn là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng nơi chúng tôi sống và làm việc.  Chúng tôi luôn nghiên cứu và đánh 

giá không ngừng các tác động môi trường của quy trình sản xuất và sản phẩm, đồng thời chia sẻ những ảnh hưởng này với cộng đồng 

xung quanh. 

 
Cuối cùng, chúng tôi cam kết liên tục cải tiến các tiêu chuẩn về an toàn, sức khỏe môi trường và sẽ báo cáo rõ ràng các mục tiêu đề ra.  

Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các chương trình kiểm soát thích hợp bao gồm các hoạt động kiểm tra định kì để đảm bảo chính sách này được 

thực hiện một cách đầy đủ và nghiêm túc. 

 

 

 

 


