
 

 

 

 

We, AM Industries Vietnam (AM Industries Vietnam Co., Ltd), are an independent company supplying 

steel components, metal fabrication, industrial services, and sourcing from Vietnam and Asia 

Worldwide. 

We have experience in fabricating and controlling production quality complied with Australian 

Standards, American Standards, and European Standards. We also can apply other Standards and 

Sourcing platforms with High-Quality Control. 

AM Industries Vietnam is a professional and environmentally conscious organization that 

acknowledges the impact that our operations, products, and/or services may potentially have on the 

environment. As an organization, we are committed to protecting the local and global environment 

of the Earth. We aim to balance our economic, environmental, and social responsibilities by ensuring 

all our activities have a minimum impact and help contribute to creating supportive, vibrant, and 

sustainable communities that provide and encourage the natural environment. 

We aim to achieve this by implementing the following environmental principles: 

• Adopt an environmental policy that is consistent across the Company. 

• Determine and evaluate the fulfillment of environmental compliance obligations as well as 

alignment to the Vietnam Environment Administration (VEA) requirements by ensuring 

operations are by them. 

• Protect the environment and preserve the natural habitat on AM sites and/or locations by 

preventing pollution, reducing waste, and minimizing the consumption of resources. 

• Continually improving environment internal management to enhance environmental 

performance. 

• Provide appropriate education and training for all personnel to carry out tasks in an 

environmentally responsible manner. 

• Encourage ethical environmental practice and behavior both within the Company and 

contractors/subcontractors/suppliers with whom we work. 

• Complete internal audits and correct non-conformities to follow a path of continuous 

improvement. 

• AM Industries Vietnam is committed to ensuring that the protection of the environment 

is firmly embedded in the company’s and its employee's culture as well as endeavors to 

influence its suppliers and customers in a similar strategic environmental manner. 

It is the responsibility of all employees of AM to ensure that the Environmental System Policies, 

Procedures, Work Instructions, and practices are understood, implemented, and maintained as 

they apply in the performance of their functional duties. AM will ensure to incorporate these 

principles into its business planning process, to provide the framework for setting appropriate 

environmental objectives and targets. 

A copy of this Environmental Policy shall be displayed and it is the responsibility of management 

and supervisory staff to ensure that it is understood, implemented, and maintained at all levels of 

the Company. 
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Công ty TNHH AM Industries Việt Nam là công ty gia công, lắp đặt cấu kiện kim loại, kết cấu thép 

và cung cấp dịch vụ sourcing từ Việt Nam ra toàn cầu. 

Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc sản xuất và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn Australia, Hoa 

Kỳ và châu Âu. Đồng thời, chúng tôi cũng áp dụng nhiều tiêu chuẩn khác cũng như tìm nguồn cung 

ứng đa dạng với hệ thống kiểm soát chất lượng cao.  

AM Industries Việt Nam ý thức được các hoạt động sản xuất sản phẩm và dịch vụ của công ty có thể 

có tác động đến môi trường. Do vây, chúng tôi cam kết bảo vệ môi trường địa phương và toàn cầu. 

Chúng tôi đặt mục tiêu cân bằng các trách nhiệm kinh tế, môi trường và xã hội bằng cách đảm bảo 

tất cả các hoạt động của chúng tôi có tác động tối thiểu với môi trường, đồng thời đóng góp tạo ra 

các cộng đồng bảo vệ và phát triển môi trường bền vững.  

Chúng tôi hiện thực cam kết này bằng cách thực hiện các nguyên tắc môi trường sau: 

• Áp dụng chính sách môi trường nhất quán trong toàn Công ty. 

• Xác định và đánh giá việc tuân thủ các nghĩa vụ về môi trường cũng như đáp ứng các yêu 

cầu của Tổng cục Môi trường Việt Nam (VEA). 

• Bảo vệ môi trường và bảo tồn môi trường sống tự nhiên trên các địa điểm làm việc thuộc 

về AM bằng cách ngăn ngừa ô nhiễm, giảm thiểu chất thải và giảm thiểu tiêu thụ tài 

nguyên. 

• Liên tục cải tiến hệ thống quản lý nội bộ về môi trường để nâng cao hiệu quả bảo vệ môi 

trường. 

• Cung cấp các lớp đào tạo thích hợp cho tất cả nhân viên để nâng cao ý thức bảo vệ môi 

trường trong công việc 

• Khuyến khích hành động bảo vệ môi trường trong Công ty và các nhà thầu / nhà thầu phụ 

/ nhà cung cấp mà Công ty làm việc cùng. 

• Hoàn thành đánh giá nội bộ và sửa chữa những điểm không phù hợp để tiến hành lộ trình 

cải tiến liên tục. 

• AM Industries Việt Nam đảm bảo rằng việc bảo vệ môi trường được gắn liền với văn hóa 

của công ty và nhân viên. Đồng thời, Công ty nỗ lực khuyến khích các nhà cung cấp và 

khách hàng của mình thực hiện các chính sách môi trường tương tự. 

Tất cả nhân viên của AM Industries Việt Nam có trách nhiệm hiểu rõ, thực hiện và duy trì các Quy 

tắc, Bộ luật, Tiêu chuẩn, Chính sách Môi trường, Quy trình, Hướng dẫn Công việc và các thông lệ  

khác trong quá trình thực hiện công việc. AM đảm bảo kết hợp các nguyên tắc trên vào chiến 

lược kinh doanh sản xuất của Công ty nhằm thiết lập mục tiêu và chỉ tiêu môi trường phù hợp.  

Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cam kết: Chính sách Môi trường này 

được thấu hiểu, duy trì và thực hiện ở mọi cấp. 

CÔNG TY TNHH AM INDUSTRIES VIỆT NAM 

CHÍNH SÁCH | MÔI TRƯỜNG 

 


