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TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 

TRUNG TÂM NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG  

KHÓA ĐÀO TẠO  

XÂY DỰNG &ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 

THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 
Ký hiệu khóa học:  CL07 

 

 Giới thiệu  

- Xây dựng & áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là một khóa 

họcđược thiết kế dành cho những học viên là những người hiện đang làm việc tại các doanh 

nghiệphoặc các bạn sinh viên mới ra trường. Khóa đào tạo cung cấp cho người học những 

kiến thức về lý thuyết và các công cụ để thực hành Hệ thống quản lý môi trường tại doanh 

nghiệp hoặc tổ chức của mình.Khóa học được tổ chức thường xuyên và do những chuyên 

gia tư vấn nhiều năm kinh nghiệm thực tế của TT3 trực tiếp phụ trách. 

 Mục đích 

- Cung cấp cho học viên những kiến thức về: 

 Lợi ích từ việc áp dụng ISO 14001 

 Những khác biệt cơ bản giữa ISO 14001:2004 và ISO 14001:2015 

 Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 

 Phương pháp phân tích bối cảnh của tổ chức, yêu cầu của các bên có quan tâm 

đến tổ chức, xác định các khía cạnh môi trường và các rủi ro về môi trường 

 Thiết lập các tài liệu cần thiết của HTQLMT 

 Tóm tắt nội dung khóa học  

A. Phần lý thuyết : 

— Giới thiệu chung về ISO 14001:2015; 

— Thuật ngữ vàđịnh nghĩa liên quan đến môi trường theo ISO 14001; 

— Các vấn đề về môi trường 

— Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu; 

B. Phần thực hành  

— Phân tích bối cảnh, yêu cầu của các bên có quan tâm, Xác định các yếu tố môi 

trường, 

— Xác định và xử lý rủi ro 

— Thiết lập mục tiêu môi trường và kế hoạch thực hiện mục tiêu 

— Thiết lập các tài liệu kiểm soát và chuẩn bị ứng phó sự cố khẩn cấp 

— Áp dụng tài liệu HTQLMT 

C. Làm bài kiểm tra  

(Kiểm tra cuối khóa và cấp giấy chứng chỉ) 

 Đối tượng tham dự 

- Lãnh đạo, Đại diện lãnh đạo 

- Trưởng hoặc quản lý cấp phòng/bộ phận 

- Phụ trách chuyên môn hoặc kỹ thuật về môi trường 

 Thời gian 

- 03 ngày. 
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