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TRUNG TÂM DỊCH VỤ THÍ NGHIỆM & CHẤT LƯỢNG
KHÓA ĐÀO TẠO

ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015
Khóa học này cung cấp những kiến thức, kỹ thuật và kỹ năng cơ bản để tiến hành một cuộc đánh giá nội bộ
Hệ thống Quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Học viên sau khi tham gia khóa học này có thể hỗ
trợ và đóng góp vào hoạt động duy và cải tiến hiệu lực của Hệ thống Quản lý môi trường tại tổ chức của mình.

Mục đích
Để học viên hiểu được :
− Kỹ thuật đánh giá nội bộ để duy trì và cải tiến HTQLMT theo ISO 14001.
− Kỹ năng đánh giá và áp dụng vào thực tế đánh giá hoạt động QLMTcủa tổ chức.
− Cách thức lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo đánh giá và cách theo dõi hành động
khắc phục.

Tóm tắt nội dung khóa học
−
−
−
−
−
−
−
−

−

Tổng quan và các khái niệm cơ bản về đánh giá nội bộ
Tóm tắt các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 14001;
Chuẩn bị cho việc đánh giá;
Trách nhiệm, quyền hạn & chuẩn mực của đánh giá viên;
Kỹ thuật và kỹ năng trong đánh giá;
Quá trình đánh giá & báo cáo điểm không phù hợp;
Hành động khắc phục, biện pháp theo dõi;
Các bài tập tình huống;
Kiểm tra cuối khóa.

Đối tượng tham dự
−
−
−
−

−

Lãnh đạo, Đại diện lãnh đạo
Các trưởng bộ phận
Cán bộ quản lý, cán bộ môi trường, cán bộ kỹ thuật có liên quan
Những người dự kiến trở thành đánh giá viên và đã qua khóa “Xây dựng & áp dụng
HTQLMT theo Tiêu chuẩn ISO 14001:2015” hoặc tương đương.
Các đối tượng quan tâm khác.

Ký hiệu khóa học: CL 08

Thời gian đào tạo: 03 ngày
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