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Khóa đào tạo : GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG DÀNH CHO

LÃNH ĐẠO

Thời lượng : Đào tạo 01 ngày

Đối tượng : Ban lãnh đạo đơn vị, trưởng các phòng ban của đơn vị

Mục tiêu : Giới thiệu các lợi ích, cách tiếp cận của ISO 14000 với quản lý môi trường;
phương pháp triển khai dự án ISO 14000; và yêu cầu đối với vai trò của lãnh
đạo doanh nghiệp trong triển khai ISO 14000.

TT NỘI DUNG THỜI GIAN

1 Giới thiệu các vấn đề về môi trường và bảo vệ môi trường
• Các vấn đề và thách thức về môi trường
• Khái niệm, định nghĩa thường dùng trong quản lý môi trường
• Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

08:30-10:00

2 Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 14001:2004
• Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 14000:2004 và cách tiếp cận
• Lịch sử hình thành tiêu chuẩn ISO 14001:2004,
• Mục đích và phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn ISO 14001:2004,
• Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 14000.
• Lợi ích của việc áp dụng ISO 14001:2004.

10:15-11:30

Nghỉ trưa 11:30-13:30

3 Giới thiệu sơ bộ các văn bản pháp luật về môi trường của Việt Nam (Luật,
Nghị định, Thông tư, Quyết định và các tiêu chuẩn Việt Nam),
Các bước triển khai dự án xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý môi trường
theo ISO 14001:2004,
Mô hình tài liệu cho Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004,
Các điều kiện để triển khai thành công dự án ISO 14001:2004

13:30-15:00

4 Hướng dẫn xác định và đánh giá khía cạnh môi trường
• Hướng dẫn phân tích hoạt động và xác định các khía cạnh môi

trường
• Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường và xác định khía cạnh

môi trường có ý nghĩa

15:15-16:30

5 Trả lời câu hỏi 16:30 –
17:00

Ghi chú:
• Thời gian nghỉ trưa từ 11:30-13:30, nghỉ giải lao từ 10:00-10:15 và 15:00-15:15,
• Tài liệu cho khóa học do P & Q Solutions cung cấp bao gồm tài liệu bài giảng, tài liệu thảo

luận và các tài liệu tham khảo cho các chủ đề thảo luận.
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