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Khóa học Hướng dẫn xây dựng
HTQLMT này giới thiệu về Hệ thống
Quản lý Môi trường (HTQLMT) và
các lợi ích kinh doanh, cách thức xây
dựng hệ thống quản lý phù hợp với
hoạt động thực tiễn của tổ chức.
Khóa học bao gồm hội thảo về các
yêu cầu của ISO 14001 và các
phương pháp tiếp cận để xác định các
khía cạnh và tác động môi trường.

Sự chú ý cụ thể sẽ được tập trung vào
Cấu trúc Cấp cao (HLS), bối cảnh
của tổ chức, rủi ro và cơ hội cũng
như cách sử dụng những rủi ro và cơ
hội này làm đầu vào cho việc kiểm
soát hoạt động của bạn.

www.bltcert.vn

Hotline: (+84) 916 757 881

contact@bltcert.vn

Hệ thống quản lý môi
trường giúp giảm

thiểu chất thải, nâng
cao hiệu quả sử dụng

tài nguyên và cắt
giảm chi phí quản lý

chất thải.

https://bltcert.vn/


8 tiếng/ ngày

Thời lượng đào tạo

- Tại doanh nghiệp
- Lớp học cộng đồng
- Đào tạo trực tuyến

Hình thức đào tạo

Khóa học này phù hợp với tất cả
những người mong muốn hiểu rõ hơn
về ISO 14001 và những người có ý
định tham gia các khóa học Hệ thống
quản lý môi trường khác với BLT.cert.

Đối tượng tham dự

Không áp dụng

Điều kiện áp dụng

Nội dung
khóa học

Mục đích của Hệ thống Quản lý Môi
trường.
Khung pháp lý liên quan đến
HTQLMT.
Mục đích của bộ tiêu chuẩn ISO
14000.
Các yêu cầu của ISO 14001.
Cách thức xây dựng HTQLMT phù
hợp với từng tổ chức.

 Khóa học này được thiết kế để cung cấp
kiến thức cơ bản về:

Bạn sẽ học gì?


