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CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Sự tuân thủ về môi trường
là điều rất quan trọng nếu
doanh nghiệp đang cạnh
tranh ngày hôm nay và
ngày mai

ISO 14001 là tiêu chuẩn quản lý môi
trường nổi tiếng nhất thế giới với hơn
250.000 người dùng được chứng nhận
tại 155 quốc gia. Tiêu chuẩn này cung cấp
một khuôn khổ có hệ thống để giúp các
tổ chức bảo vệ môi trường thông qua các
phương tiện kinh tế xã hội cân bằng.
Mục đích chung của tiêu chuẩn này là
tiếp tục cung cấp một khuôn khổ có hệ
thống để bảo vệ môi trường cân bằng với
các phương tiện kinh tế xã hội. Các sửa
đổi nội dung phản ánh nhấn mạnh về tính
bền vững và các sửa đổi cơ cấu phù hợp
với mục đích của ISO nhằm tăng cường
tiêu chuẩn để cải thiện hoạt động trong
kinh doanh và cho phép tích hợp nhiều
hơn với các tiêu chuẩn ISO khác.
Sự quan tâm ngày càng tăng đối với tiêu
chuẩn ISO 14001 do ngày càng nhiều
công ty đang xem xét “ba điểm cơ bản”,
bao gồm không chỉ tài chính, mà còn cả
các mối quan tâm về xã hội và sinh thái.
Bằng cách kết hợp tính bền vững và tăng
cường tiêu chuẩn quản lý kinh doanh,
tiêu chuẩn ISO 14001 giúp các tổ chức
bền vững hơn và nhận thức được tương
lai của môi trường và hoạt động kinh
doanh của họ.

Phiên bản sửa đổi

Trong tiêu chuẩn phiên bản năm 2015,
Tổ Chức Tiêu chuẩn Hoá Quốc tế đã có
một số thay đổi đáng kể. Mười một chủ
đề đã được phân tích, trong việc soạn
thảo ISO 14001: 2015 bao gồm:
•	Phát triển bền vững
•	Cải thiện hiệu suất môi trường
•	Tuân thủ pháp luật
• Quản lý chiến lược kinh doanh
•	Đánh giá sự đồng nhất
•	Các chương trình nghị sự về chính sách
quốc gia và quốc tế
Tiêu chuẩn nhằm thấu hiểu bối cảnh của
doanh nghiệp để quản lý tốt hơn các rủi
ro về môi trường, đặt nhiều trách nhiệm
hơn lên lãnh đạo doanh nghiệp để hỗ trợ
các hệ thống quản lý môi trường.
Tiêu chuẩn cập nhật giúp các doanh
nghiệp vừa và nhỏ kiểm soát được các
ảnh hưởng về môi trường trong chuỗi
cung ứng, thu hút sự tham gia của các
bên liên quan và truyền đạt những nỗ
lực của Hệ thống quản lý môi trường ra
bên ngoài cũng như thay đổi hướng tới
việc cải thiện các đầu ra an toàn với môi
trường hơn là tập trung vào hệ thống
quản lý. Nhiệm vụ vẫn đòi hỏi các nguyên
tắc cơ bản và các yêu cầu hiện tại của ISO
14001: 2004 vẫn được duy trì và cải tiến.
Phiên bản sửa đổi đã được viết bằng cách

sử dụng cấu trúc cấp cao mới phổ biến
đối với tất cả các tiêu chuẩn hệ thống
quản lý ISO mới. Điều này sẽ cho phép
tích hợp dễ dàng khi triển khai nhiều hệ
thống quản lý trong tổ chức của doanh
nghiệp.
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