
Vào cuối khóa đào tạo hướng dẫn áp dụng ISO 50001 này, các học viên sẽ có thể nhận ra các bước

chính cho một dự án triển khai HTQLNL và:
 

         Thực hiện 'Phân tích khoảng cách chi tiết.

         Tạo một kế hoạch thực hiện HTQLNL.

         Ghi chép lại quá trình.

         Tự tin tham gia với Quản lý cấp cao khi tìm kiếm các nguồn lực bổ sung để hỗ trợ sự phát 

         triển của Hệ thống quản lý cấp cao của tổ chức.
 

         Thu hút nhiều thành viên hơn của một tổ chức để hỗ trợ HTQLNL của họ.

Khi nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng, các tổ
chức đang được yêu cầu kết hợp nhiều quy
định hơn nữa nhằm vào tác động của các
hoạt động của họ đối với môi trường. Một
lĩnh vực được chú trọng đặc biệt là sử dụng
năng lượng, hiện đang là yếu tố đóng góp lớn
nhất vào sự nóng lên toàn cầu. Một giải pháp
cho phép các tổ chức giảm sử dụng năng
lượng và chi phí là thực hiện Hệ thống quản
lý năng lượng (HTQLNL), thông qua việc thực
hiện ISO 50001.

 
ISO 50001 cung cấp một khuôn khổ cho các
tổ chức để phát triển một hệ thống quản lý
nhằm thúc đẩy hiệu suất năng lượng được
cải thiện và do đó giảm thiểu chi phí.

 
Khóa đào tạo về Hướng dẫn áp dụng, triển
khai ISO 50001 của BLT.cert trang bị cho
các học viên những hiểu biết cần thiết về
ISO 50001 và cách thức áp dụng tiêu
chuẩn vào HTQLNL của tổ chức. Khóa học
bao gồm các lĩnh vực chủ đề chính cần
thiết cho một dự án triển khai HTQLNL,
bao gồm 'phân tích khoảng cách', đánh
giá năng lượng và các công cụ để cải thiện
hiệu suất năng lượng.

 Bất kỳ ai trong các tổ chức đang tìm cách giảm mức sử dụng năng lượng thông qua việc triển khai

Hệ thống quản lý năng lượng (HTQLNL).

 Các cá nhân muốn tìm hiểu thêm về việc tích hợp Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 trong 
tổ chức của họ.

Yêu cầu tài liệu ISO 50001.

Phân tích khe hở ISO 50001.

Các biện pháp theo dõi tiến trình của một 

HTQLNL.

Các biện pháp theo dõi tiến trình của một 
HTQLNL.

Giới thiệu một công cụ để ưu tiên "cơ hội cải 
thiện hiệu suất năng lượng".

Tầm quan trọng của 'liên kết' giữa các yếu tố

khác nhau của HTQLNL.

Tiến hành phân tích chi tiết các yêu cầu của 

ISO 50001 và áp dụng vào HTQLNL của tổ chức.

Tổng quan về các tiêu chuẩn ISO khác và cơ hội 

để tích hợp Hệ thống quản lý ứng dụng 

(HTQLNL) với các hệ thống quản lý khác.

Hiểu tầm quan trọng của 'Đánh giá năng lượng’

và ‘Đường cơ sở về năng lượng’.

KHÓA ĐÀO TẠO ÁP DỤNG, VẬN HÀNH HỆ THỐNG
QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

Website: www.bltcert.vn Email: contact@bltcert.vn Liên hệ: 0916 757 881 

Đăng ký ngay

GỬI TRỌN NIỀM TIN

B L T . c e r t

Thời lượng : 1 ngày

 Giờ học : 8h/ngày

 Hình thức : Trực tiếp
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