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GIỚI THIỆU
Khóa học này được phát triển để bao gồm tất
cả các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015.
Các bài tập nhóm và nghiên cứu tình huống
sẽ được sử dụng để phát triển các kỹ năng
cần thiết. Các chủ đề khác được đề cập từ ISO
19011 và bao gồm quá trình đánh giá và
phương pháp luận, ví dụ: lập kế hoạch và thực
hiện đánh giá, viết báo cáo về sự không phù
hợp, chuẩn bị tóm tắt và báo cáo đánh giá
cũng như xác minh các hành động khắc phục.
Các nghiên cứu điển hình về đánh giá để phát
triển các kỹ năng xác định sự không phù hợp
sẽ được sử dụng.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
Khóa học này chủ yếu được thiết kế cho các
ứng viên đánh giá nội bộ, nhưng cũng có thể
có giá trị cho các Giám đốc Môi trường, các
Thành viên Nhóm Thực hiện và/hoặc Chuyển
đổi ISO 14001:2015, Đại diện Ban Giám đốc và
tất cả những người khác muốn phát triển
năng lực trong ISO 14001:2015 và quy trình
đánh giá đối với đánh giá của bên thứ nhất,
những người có kế hoạch thực hiện đánh giá
nội bộ hoặc chuẩn bị trở thành đánh giá viên
bên ngoài của hệ thống quản lý môi trường.

LIÊN HỆ
www.bltcert.vn

contact@bltcert.vn
0916 757 881

Học viên cần có nhận thức cơ bản về tiêu chuẩn,
nếu chưa, vui lòng tham khảo Khóa đào tạo:
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MỤC TIÊU
✓ Hiểu việc áp dụng các nguyên tắc quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015
Liên hệ hệ thống quản lý môi trường với các sản phẩm, dịch vụ, hoạt động và quá trình
hoạt động của tổ chức.

✓ Liên hệ bối cảnh của tổ chức và nhu cầu cũng như kỳ vọng của bên quan tâm với việc
lập kế hoạch và thực hiện hệ thống quản lý môi trường của tổ chức.

✓ Đánh giá rủi ro của các tác động môi trường đáng kể và các hoạt động được xác định
trong bối cảnh của hệ thống quản lý môi trường của tổ chức.

✓ Đánh giá hiệu quả của các phương pháp luận để kiểm soát các mối nguy môi trường.

✓ Đánh giá vai trò và trách nhiệm của HTQLMT trong bối cảnh của môi trường tổ chức.

✓ Xác định tính đầy đủ và hiệu quả của HTQLMT.

✓ Hiểu việc áp dụng các nguyên tắc, thủ tục và kỹ thuật đánh giá.

✓ Hiểu được việc tiến hành một cuộc đánh giá hiệu quả trong bối cảnh tình hình tổ
chức của bên được đánh giá.

✓ Hiểu việc áp dụng các quy định và các cân nhắc khác có liên quan đến hệ thống quản
lý và việc tiến hành đánh giá.

✓ Thực hành các kỹ năng cần thiết để tiến hành đánh giá hệ thống quản lý một cách
hiệu quả.

NỘI DUNG

Cách điều chỉnh kỹ thuật đánh giá của bạn để đáp ứng các yêu cầu mới và được sửa

đổi trong ISO 14001:2015.

Cách đánh giá các yêu cầu mới liên quan đến bối cảnh tổ chức và việc áp dụng cách

tiếp cận các mối đe dọa và cơ hội đối với quản lý môi trường.

Cách kiểm tra cam kết và lãnh đạo của lãnh đạo cao nhất.

Cách kiểm tra các quy trình và sự tương tác của chúng với các quy trình khác

Tầm quan trọng của quản lý môi trường đối với tổ chức và khách hàng của tổ chức.
ĐĂNG KÝ NGAY
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