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Lời tựa  

ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế) là một liên đoàn toàn cầu các tổ chức tiêu chuẩn hóa 

quốc gia (tổ chức thành viên ISO). Công việc chuẩn bị các tiêu chuẩn quốc tế thường được 

thực hiện bởi các Ban kỹ thuật ISO. Mỗi tổ chức thành viên liên quan đến một chủ đề mà đã 

có Ban kỹ thuật được thành lập đều có quyền đề cử đại diện trong ban đó. Các tổ chức quốc 

tế, tổ chức chính phủ và phi chính phủ, với sự điều phối của ISO, cũng tham gia vào các công 

việc này. ISO phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế (IEC) trên tất cả các vấn 

đề về tiêu chuẩn hóa kỹ thuật điện.  

Quy trình được sử dụng để phát triển tài liệu này và các tài liệu được dự kiến cho việc tiếp 

tục duy trì tài liệu này được mô tả trong Các chỉ dẫn ISO/IEC, Phần 1. Một cách cụ thể, các 

tiêu chí cho sự phê chuẩn khác nhau cần thiết các loại tài liệu ISO khác nhau cần được Chú 

thích. Tài liệu này được dự thảo phù hợp với các quy tắc biên tập của Các chỉ dẫn ISO/IEC, 

Phần 2 (xem www.iso.org/directives).  

Cần Chú thích đến khả năng một số yếu tố của tài liệu này thuộc đối tượng bảo hộ độc quyền 

sáng chế. ISO sẽ không chịu trách nhiệm cho việc nhận biết bất kỳ hoặc tất cả các quyền sáng 

chế này. Chi tiết của các quyền sáng chế này được xác định trong quá trình phát triển tài liệu 

sẽ được đưa vào trong Lời giới thiệu và/hoặc trên danh sách của ISO tiếp nhận các tuyên bố 

về bảo hộ sáng chế (xem www.iso.org/patents).  

Bất kỳ tên thương mại nào được sử dụng trong tài liệu này đều là thông tin được cung cấp cho sự 

thuận tiện của người sử dụng mà không hình thành một sự công nhận nào.  

Để có các diễn giải về nghĩa của các thuật ngữ riêng của ISO và các diễn đạt liên quan đến 

đánh giá sự phù hợp cũng như về sự tuân thủ của ISO với các nguyên tắc của WTO về Rào 

cản kỹ thuật trong thương mại (TBT), đề nghị xem đướng dẫn (URL) sau: 

www.iso.org/iso/foreword.html.  

Ban chịu trách nhiệm cho tài liệu này là Ban ISO/TC 207 Quản lý môi trường, Tiểu ban SC 1, 

Hệ thống quản lý môi trường.  

Phiên bản thứ ba này hủy bỏ và thay thế Phiên bản thứ hai (ISO 4001:2004), đã được sửa đổi 

về mặt kỹ thuật, thông qua chấp nhận một trình tự các điều khoản được sửa đổi và các nguyên 

tắc quản lý chất lượng được điều chỉnh lại cho thích hợp và các khái niệm mới.  

   

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html
http://www.iso.org/iso/foreword.html
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Giới thiệu  

0.1 Bối cảnh  

Đạt được một sự cân bằng giữa môi trường, xã hội và nền kinh tế được coi là cần thiết để đáp 

ứng các nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng của các thế hệ tương lai trong 

việc đáp ứng nhu cầu của họ. Phát triển bền vững là một mục tiêu là đạt được bằng cách cân 

bằng ba trụ cột của phát triển bền vững.   

Kỳ vọng của xã hội về vấn đề phát triển bền vững, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình 

đang tăng lên. Pháp luật ngày càng nghiêm ngặt, tăng áp lực đối với môi trường do ô nhiễm, 

sử dụng các nguồn lực không hiệu quả, quản lý chất thải không đúng cách, biến đổi khí hậu, 

sự suy thoái của các hệ sinh thái và mất đa dạng sinh học.   

Điều này đã đòi hỏi các tổ chức phải áp dụng một cách tiếp cận có hệ thống để quản lý môi 

trường bằng thực hiện hệ thống quản lý môi trường với mục tiêu góp phần vào môi trường 

phát triển bền vững.  

0.2 Mục tiêu của hệ thống quản lý môi trường  

Mục đích của tiêu chuẩn là cung cấp cho các tổ chức một khuôn khổ để bảo vệ môi trường và 

ứng phó với thay đổi điều kiện môi trường cân đối với nhu cầu kinh tế-xã hội. Tiêu chuẩn 

quy định các yêu cầu cho phép một tổ chức đạt được các kết quả dự định của hệ thống quản 

lý môi trường.  

Tiếp cận một cách có hệ thống đối với công tác quản lý môi trường nhằm hỗ trợ, cung cấp 

cho lãnh đạo cao nhất những thông tin để xây dựng thành công, đóng góp cho sự phát triển 

bền vững bằng cách:  

- Bảo vệ môi trường bằng cách ngăn chặn hoặc giảm thiểu tác động xấu đến môi trường;  

- Giảm thiểu những tác động bất lợi tiềm ẩn của điều kiện môi trường lên tổ chức;  

- Hỗ trợ các tổ chức trong việc thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ;  

- Nâng cao hiệu quả môi trường;  

- Kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đến các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức được thiết kế, sản xuất, 

phân phối, tiêu thụ và xử lý bằng cách sử dụng một quan điểm chu kỳ sống mà có thể ngăn chặn 

các tác động môi trường không bị vô ý chuyển ở những nơi khác trong chu kỳ sống;  

- Đạt được các lợi ích tài chính và hoạt động đó có thể là kết quả của việc thực hiện việc lựa chọn 

công nghệ  môi trường để tăng cường vị thế của tổ chức trên thị trường;  

- Trao đổi thông tin môi trường cho các bên quan tâm có liên quan.  
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Tiêu chuẩn này, như tiêu chuẩn quốc tế khác, không phải là để tăng hoặc thay đổi các yêu cầu 

pháp lý của một tổ chức.  

0.3 Yếu tố thành công  

Sự thành công của một hệ thống quản lý môi trường phụ thuộc vào cam kết từ tất cả các cấp 

của tổ chức, từ lãnh đạo cao nhất. Tổ chức có thể tận dụng cơ hội để ngăn chặn hoặc giảm 

thiểu các tác động xấu đến môi trường và tăng cường tác động môi trường có lợi, đặc biệt có 

ý nghĩa chiến lược và cạnh tranh. Lãnh đạo hiệu quả có thể giải quyết rủi ro và cơ hội của 

mình bằng cách tích hợp qúa trình quản lý môi trường với hoạt động kinh doanh của tổ chức, 

định hướng chiến lược và kết hợp quản lý môi trường vào hệ thống quản lý tổng thể. Biểu 

hiện của việc thực hiện có hiệu quả tiêu chuẩn quốc tế này như một lời cam kết với các bên 

quan tâm rằng hệ thống quản lý môi trường có hiệu quả đang được đặt đúng chỗ.  

Tiêu chuẩn quốc tế này được thông qua, tuy nhiên, tiêu chuẩn này không đảm bảo mang đến 

những tác động tối ưu nhất đến môi trường. Việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế này đối với mỗi 

tổ chức là khác nhau bởi bối cảnh của mỗi tổ chức. Hai tổ chức có thể tiến hành những hoạt 

động giống nhau nhưng có những bổn phận tuân thủ, những cam kết trong chính sách môi 

trường của tổ chức, mục tiêu thực thi và những công nghệ môi trường khác nhau, tuy nhiên 

cả hai tổ chức đều phải tuân thủ những yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế này.  

Mức độ chi tiết và phức tạp của hệ thống quản lý môi trường sẽ khác nhau tùy thuộc vào bối 

cảnh của tổ chức, phạm vi của hệ thống quản lý môi trường, nghĩa vụ tuân thủ, và tính chất 

hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của mình, bao gồm các khía cạnh môi trường và liên quan 

đến tác động môi trường.   

0.4  Chu trình Plan-Do-Check-Act (PDCA).   

Phương pháp tiếp cận cơ bản của hệ thống quản lý môi trường dựa trên khái niệm  Plan-

DoCheck-Act (PDCA). Chu trình PDCA cung cấp một quá trình lặp đi lặp lại được sử dụng 

để tổ chức đạt được cải tiến liên tục. Chu trình có thể được áp dụng cho một hệ thống quản 

lý môi trường và cho từng các yếu tố. Chu trình có thể được mô tả ngắn gọn như sau.  

- Kế hoạch (Plan): lập các mục tiêu môi trường và các quá trình cần thiết để cung cấp kết quả 

phù hợp với chính sách môi trường của tổ chức.  

- Thực hiện (Do): thực hiện các quá trình đã được hoạch định.  

- Kiểm tra (Check): theo dõi và đo lường các quá trình so với chính sách môi trường, bao gồm 

các cam kết, các mục tiêu môi trường và tiêu chuẩn điều hành và báo cáo kết quả.  

- Hành động (Act): hành động để cải tiến liên tục.  
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Hình 1 thể hiện sự tương tác giữa khuôn khổ được giới thiệu trong tiêu chuẩn quốc tế này và 

chu trình PDCA, điều này có thể hỗ trợ cả người dùng mới và người dùng hiện tại hiểu được 

tầm quan trọng của tiếp cận hệ thống.  

  

Hình 1- Mối quan hệ giữa chu hình PDCA và khuôn khổ của tiêu chuẩn quốc tế này   

0.5  Các nội dung của tiêu chuẩn quốc tế này.  

Tiêu chuẩn quốc tế này phù hợp với các yêu cầu của các tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý của 

ISO. Những yêu cầu này bao gồm: một cấu trúc cấp cao, một nội dung trọng tâm xuyên suốt, 

và các thuật ngữ phổ biến với những định nghĩa chính, được thiết kế để mang lại những ích 

lợi tới người dùng đang thực hiện nhiều tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác nhau.  

Tiêu chuẩn quốc tế này không bao gồm các yêu cầu riêng biệt với các hệ thống quản lý khác, 

như là các yêu cầu cho quản lý môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp, hoặc quản lý tài 

chính. Tuy nhiên, tiêu chuẩn quốc này cho phép một tổ chức sử dụng tiếp cận quá trình, tiếp 
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cận quản lý rủi ro, để liên kết hoặc tích hợp hệ thống quản lý môi trường của mình với yêu 

cầu của các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác.  

Tiêu chuẩn quốc tế này bao gồm các yêu cầu được sử dụng để đánh giá sự phù hợp. Một tổ chức 

muốn chứng minh sự phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế này bằng cách  

- Tự quyết và tự công bố, hoặc  

- Tìm kiếm sự công nhận về sự phù hợp của tổ chức của các bên có lợi từ tổ chức, chẳng hạn như 

khách hàng, hoặc  

- Tìm kiếm sự công nhận của một tổ chức bên ngoài đối với hoạt động tự công bố của tổ chức, hoặc  

- Tìm kiếm chứng nhận/đăng ký hệ thống quản lý môi trường của tổ chức từ một tổ chức bên ngoài.  

Phụ lục A cung cấp thông tin giải thích để tránh hiểu sai về các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc 

tế này. Phụ lục B thể hiện những điểm tương đồng về mặt kỹ thuật giữa các phiên bản trước 

đó với phiên bản này. Hướng dẫn thực hiện về hệ thống quản lý môi trường được đề cập trong 

tiêu chuẩn ISO 14004.  

Trong Tiêu chuẩn quốc tế này, các mẫu động từ sau đây được sử dụng:  

- “phải” đề cập một yêu cầu;  

- “nên” đề cập đến một khuyến nghị;  

- “được phép” đề cập đến một sự cho phép;  

- “có thể” đề cập đến một khả năng hoặc một năng lực.  

Thông tin được đánh dấu “CHÚ THÍCH” là đề hướng dẫn việc hiểu và sử dụng tài liệu. 

“những chú thích đề mục” được sử dụng ở khoản 3 cung cấp thêm thông tin bổ sung dữ liệu 

về thuật ngữ và có thể bao gồm các quy định liên quan đến việc sử dụng thuật ngữ.  

Các thuật ngữ và định nghĩa tại khoản 3 được bố trí theo thứ tự khái niệm với một chỉ số theo thứ 

tự bảng chữ cái được cung cấp ở cuối tài liệu  

Hệ thống quản lý môi trường - Các yêu cầu với hướng dẫn sử dụng  

1 Phạm vi  

Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu cho một hệ thống quản lý môi trường mà một tổ chức có thể 

sử dụng để nâng cao hiệu quả môi trường của mình. Tiêu chuẩn quốc tế này nhắm đến việc 

sử dụng bởi một tổ chức đang tìm kiếm cách quản lý các trách nhiệm môi trường một cách 

có hệ thống đóng góp vào trụ cột môi trường bền vững.  
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Tiêu chuẩn giúp tổ chức đạt được các đầu ra dự kiến của hệ thống quản lý môi trường, cung 

cấp giá trị đối với môi trường, bản thân tổ chức và các bên quan tâm. Những kết quả dự kiến 

của một hệ thống quản lý môi trường phải phù hợp với chính sách môi trường của tổ chức, 

bao gồm:   

- Nâng cao kết quả hoạt động môi trường;  

- Thực hiện nghĩa vụ tuân thủ;  

- Đạt được các mục tiêu môi trường.  

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho bất kỳ tổ chức, không phân biệt quy mô, loại hình và tính 

chất, được áp dung ở mọi khía cạnh về môi trường trong các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ 

mà tổ chức xác định khả năng nó có thể kiểm soát hay làm ảnh hưởng đến việc xem xét quan 

điểm vòng đời. Tiêu chuẩn quốc tế này không chỉ rõ tiêu chí thực hiện cụ thể tới môi trường.  

Tiêu chuẩn có thể được sử dụng toàn bộ hoặc một phần để cải thiện hệ thống môi trường. Tuy 

nhiên việc tuyên bố phù hợp, sẽ không được chấp nhận nếu như tất cả những yêu cầu của tiêu 

chuẩn này không được tích hợp vào hệ thống quản lý môi trường của tổ chức và phải đáp ứng 

đầy đủ không được phép loại trừ.  

2 Tài liệu viện dẫn  

Không có tài liệu viện dẫn.  

3 Thuật ngữ và định nghĩa  

Để sử dụng đúng tài liệu này, các thuật ngữ và định nghĩa sau đây được áp dụng.  

3.1 Các thuật ngữ liên quan đến tổ chức và lãnh đạo  

3.1.1 Hệ  thống quản lý  

Tập hợp các yếu tố liên quan đến nhau hay tương tác của một tổ chức (3.1.4) để thiết lập các 

chính sách và mục tiêu (3.2.5) và các quá trình (3.3.5) để đạt được những mục tiêu  
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1: Một hệ thống quản lý có thể hướng đến một quy tắc hoặc vài quy tắc (ví dụ quản lý  

chất lượng, môi trường, an toàn sức khoẻ nghề nghiệp, năng lượng, tài chính)  

Chú thích 2: Các thành phần của hệ thống bao gồm các cấu trúc tổ chức, vai trò và trách nhiệm, hoạch 

định và điều hành, đánh giá kết quả hoạt động và cải tiến.  

Chú thích 3: Phạm vi của một hệ thống quản lý có thể bao gồm toàn bộ tổ chức, các chức năng được 

xác định, các khu vực được xác định của tổ chức, hoặc một hoặc nhiều hơn các chức năng của một 

nhóm các tổ chức.  

3.1.2 Hệ thống quản lý môi trường  

Một phần của hệ thống quản lý (3.1.1) được sử dụng để quản lý các khía cạnh môi trường  

(3.2.2), thực hiện nghĩa vụ tuân thủ (3.2.9), và giải quyết rủi ro và cơ hội (3.2.11)  

3.1.3 Chính sách môi trường  

Ý định và định hướng của một tổ chức (3.1.4) liên quan đến hoạt động môi trường (3.4.11), 

được công bố chính thức bởi lãnh đạo cao nhất (3.1.5)  

3.1.4 Tổ chức  

Người hoặc một nhóm người, có chức năng cùng với nhiệm vụ và quyền hạn và các mối quan 

hệ để đạt được mục tiêu của mình (3.2.5)  

Chú thích 1: Các khái niệm của tổ chức bao gồm, nhưng không giới hạn, thương nhân, công ty, tập 

đoàn, hãng, doanh nghiệp tư nhân, tổ chức chính quyền, quan hệ đối tác, hội từ thiện hoặc tổ chức từ 

thiện, hoặc một phần hoặc kết hợp, dù là công cộng hay tư nhân.  

3.1.5 Lãnh đạo cao nhất  

Người hay một nhóm người điều hành và kiểm soát một tổ chức (3.1.4) ở mức cao nhất  

Chú thích 1: Lãnh đạo cao nhất có quyền ủy quyền và cung cấp các nguồn lực trong tổ chức.  

Chú thích 2: Nếu phạm vi của hệ thống quản lý (3.1.1) chỉ bao gồm một phần của một tổ chức, thì 

lãnh đạo cao nhất ám chỉ đến những người điều hành và kiểm soát phần đó của tổ chức.  

3.1.6 Bên liên quan  

Người hoặc tổ chức (3.1.4) có thể ảnh hưởng, bị ảnh hưởng bởi, hoặc tự cho bị ảnh hưởng 

bởi một quyết định hoặc hoạt động  

VÍ DỤ:  Các khách hàng, cộng đồng, các nhà cung cấp, các nhà quản lý, cách tổ chức phi chính phủ, 

các nhà đầu tư và người lao động.  
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Chú thích 1: "tự cho bị ảnh hưởng" có nghĩa là sự nhận thức và biết đến tổ chức.   

3.2 Điều khoản liên quan đến hoạch định  

3.2.1 Môi trường  

Khu vực xung quanh trong phạm vi hoạt động của tổ chức (3.1.4), bao gồm không khí, nước, 

đất đai, tài nguyên thiên nhiên, hệ thực vật, động vật, con người và mối quan hệ của chúng.  

Chú thích 1: Khu vực xung quanh có thể mở rộng từ bên trong một tổ chức đến địa phương, khu vực 

và toàn cầu.  

Chú thích 2: Khu vực xung quanh có thể được mô tả liên quan đến đa dạng sinh học, hệ sinh thái, khí 

hậu hoặc các đặc tính khác.  

3.2.2 Khía cạnh môi trường  

Yếu tố của các hoạt động, các sản phẩm hoặc dịch vụ của một tổ chức (3.1.4) tương tác hoặc 

có thể tương tác với môi trường (3.2.1)  

Chú thích 1: Một khía cạnh môi trường có thể gây ra (một) tác động môi trường (3.2.4). Một khía 

cạnh môi trường đáng kể là một khía cạnh môi trường có hoặc có thể có một hoặc nhiều tác động môi 

trường có ý nghĩa.  

Chú thích 2: Một khía cạnh môi trường đáng kể được tổ chức xác định bằng cách áp dụng một hoặc 

nhiều tiêu chí.  

3.2.3 Điều kiện môi trường  

Tình trạng hoặc các đặc tính của môi trường (3.2.1) được xác định tại một thời điểm nhất định  

3.2.4 Tác động môi trường  

Thay đổi đối với môi trường (3.2.1), cho dù kết quả có hại hay có lợi, toàn bộ hoặc một phần 

đều từ các khía cạnh môi trường (3.2.2) của tổ chức (3.1.4).  

3.2.5 Mục tiêu  

Kết quả cần đạt được  

Chú thích 1: Một mục tiêu có thể là chiến lược, chiến thuật, hoặc hoạt động.  

Chú thích 2: Mục tiêu có thể liên quan đến các lĩnh vực khác nhau (chẳng hạn như tài chính, y tế và 

an toàn, và mục tiêu môi trường) và có thể áp dụng ở mức độ khác nhau (chẳng hạn như chiến lược, 

trong phạm vi toàn tổ chức, dự án, sản phẩm, dịch vụ và quá trình (3.3.5)).  

3: Một mục tiêu có thể được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau, ví dụ như là một kết  
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quả dự định, một mục đích, một tiêu chí hoạt động, như một mục tiêu môi trường (3.2.6), hoặc bằng 

cách sử dụng các từ có nghĩa tương đương (Ví dụ như mục đích, mục tiêu, hoặc chỉ tiêu).  

3.2.6 Mục tiêu môi trường  

Mục tiêu (3.2.5) được thiết lập bởi tổ chức (3.1.4) phù hợp với chính sách môi trường (3.1.3) 

của tổ chức   

3.2.7 Ngăn ngừa ô nhiễm môi trường  

Sử dụng các quá trình (3.3.5), các thực hành, các kỹ thuật, nguyên vật liệu, sản phẩm, dịch 

vụ hay năng lượng để tránh, giảm bớt hoặc kiểm soát (riêng rẽ hoặc kết hợp) việc tạo ra, phát 

thải hoặc xả bất kỳ loại chất gây ô nhiễm hoặc rác thải, để giảm thiểu tác động xấu đến môi 

trường (3.2.4)  

Chú thích 1: Ngăn ngừa ô nhiễm có thể bao gồm giảm nguồn hoặc loại bỏ; thay đổi các quá trình, sản 

phẩm hoặc dịch vụ; sử dụng hiệu quả các nguồn lực; nguyên vật liệu và năng lượng thay thế; tái sử 

dụng; phục hồi; tái chế, cải tạo; hoặc xử lý.  

3.2.8 Yêu cầu  

Nhu cầu hay mong đợi đã quy định, nhìn chung là ngụ ý hoặc bắt buộc  

Chú thích 1: "nhìn chung là ngụ ý" có nghĩa là các yêu cầu có thể tùy chỉnh hoặc phổ biến trên thực 

tế trong các tổ chức (3.1.4) và các bên liên quan (3.1.6) mà trong đó ngụ ý đến các nhu cầu hay mong 

đợi được xem xét   

Chú thích 2: Một yêu cầu được quy định là yêu cầu được công bố, ví dụ dưới dạng thông tin được 

văn bản hóa (3.3.2).  

Chú thích 3: Các yêu cầu luật pháp trở thành bắt buộc khi tổ chức quyết định tuân thủ chúng.  

3.2.9 Các yêu cầu phải tuân thủ  

Các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác (thuật ngữ được công nhận)  

Các yêu cầu pháp lý (3.2.8) bắt buộc một tổ chức (3.1.4) phải tuân thủ còn các yêu cầu khác 

một tổ chức có thể lựa chọn tùy thích để thực hiện theo.  

Chú thích 1: Nghĩa vụ tuân thủ liên quan đến hệ thống quản lý môi trường (3.1.2).  

Chú thích 2: Các yêu cầu phải tuân thủ có thể phát sinh từ yêu cầu bắt buộc, như pháp luật và quy 

định, hoặc cam kết tự nguyện, chẳng hạn như các tiêu chuẩn tổ chức hoặc tiêu chuẩn công nghiệp, 

quan hệ hợp đồng, quy tắc nghề nghiệp và thỏa thuận với các nhóm cộng đồng hoặc các tổ chức phi 

chính phủ.  
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3.2.10 Rủi ro ảnh hưởng của sự không rõ ràng, 

không chắc chắn.  

Chú thích 1: Một ảnh hưởng xuất phát từ một sự sai lệch từ các mong đợi - tích cực hay tiêu cực.  

Chú thích 2: Sự không chắc chắn là một tình trạng, hoặc là một phần của tình trạng thiếu thông tin có 

liên quan, sự am hiểu hoặc kiến thức, một trường hợp, hậu quả của nó, hoặc khả năng.  

Chú thích 3: Rủi ro được mô tả qua hai trích dẫn là "những trường hợp" (được định nghĩa trong ISO 

Guide 73: 2009, 3.5.1.3) và "hậu quả" (được định nghĩa trong ISO Guide 73: 2009, 3.6.1.3), hoặc kết 

hợp các yếu tố trên.  

Chú thích 4:  Rủi ro được miêu tả là sự kết hợp của những hậu quả của một sự việc (bao gồm cả 

những thay đổi trong các hoàn cảnh) và các "khả năng" (như được định nghĩa trong ISO Guide 73:  

2009, 3.6.1.1) có liên quan xảy ra.  

3.2.11 Rủi ro và cơ hội  

Các tác động tiêu cực tiềm ẩn (những mối đe dọa) và các tác động có lợi (những cơ hội)  

3.3 Điều khoản liên quan đển hỗ trợ và vận hành  

3.3.1 Năng lực  

Khả năng áp dụng kiến thức và kỹ năng để đạt được kết quả dự định  

3.3.2 Thông tin dạng văn bản  

Thông tin cần phải được kiểm soát và duy trì bởi một tổ chức (3.1.4) và các hình thức chứa 

thông tin đó.  

Chú thích 1: thông tin dạng văn bản có thể ở bất kỳ định dạng và phương tiện truyền thông, và từ bất 

cứ nguồn nào.  

Chú thích 2: thông tin dạng văn bản có thể liên quan đến:  

- Hệ thống quản lý môi trường (3.1.2), bao gồm cả quá trình liên quan (3.3.5); - Thông tin 

được tạo ra theo cách tổ chức điều hành (có thể được gọi là tài liệu);  

- Bằng chứng về kết quả đạt được (có thể được gọi là hồ sơ).  
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3.3.3 Vòng đời   

Các giai đoạn liên tiếp và liên kết với nhau trong một hệ thống sản phẩm (hoặc dịch vụ), từ 

việc mua nguyên liệu thô hoặc được tạo ra từ tài nguyên thiên nhiên đến quá trình loại bỏ 

cuối cùng  

Chú thích 1: Các giai đoạn vòng đời bao gồm mua các nguyên vật liệu, thiết kế, sản xuất, vận  

chuyển /giao hàng, sử dụng, quá trình xử lý cuối chu kì và loại bỏ cuối cùng.  

[NGUỒN: ISO 14044:2006, 3.1, đã được sửa đổi - cụm từ “(hoặc dịch vụ)” đã được bổ sung thêm 

vào phần định nghĩa và thêm phần Chú thích 1].  

3.3.4 Thuê ngoài   

Là giao kèo hay hợp đồng mà một tổ chức bên ngoài (3.1.4) thực hiện một phần chức năng 

hay quá trình (3.3.5) của một tổ chức   

Chú thích 1: Một tổ chức bên ngoài nằm ngoài phạm vi của hệ thống quản lý (3.1.1), mặc dù chức 

năng hoặc quá trình thuê ngoài là trong phạm vi của hệ thống quản lý.  

3.3.5 Quá trình  

Tập hợp các hoạt động có liên quan hay tương tác với nhau để biến đổi đầu vào thành đầu  

ra  

Chú thích 1: Một quá trình có thể được lập thành văn bản hoặc không.  

3.4 Các thuật ngữ liên quan đến đánh giá kết quả hoạt động và cải tiến  

3.4.1 Đánh giá  

Quá trình (3.3.5) có hệ thống, độc lập và được ghi chép để hỗ trợ cho việc thu thập bằng 

chứng đánh giá và đánh giá một cách khách quan để xác định mức độ thực hiện các tiêu chuẩn 

đánh giá   

Chú thích 1: Việc đánh giá nội bộ được thực hiện bởi chính tổ chức (3.1.4) hoặc bởi một bên ngoài 

đại diện cho tổ chức.  

Chú thích 2: Cuộc đánh giá có thể là một đánh giá kết hợp (kết hợp hai hoặc nhiều nguyên tắc).  

Chú thích 3: Sự độc lập có thể được chứng minh bằng sự miễn trừ trách nhiệm đối với các hoạt động 

được đánh giá hoặc miễn trừ khỏi các thiên kiến và xung đột lợi ích.  

Chú thích 4: “Bằng chứng đánh giá" gồm các hồ sơ, các tuyên bố về sự việc hoặc là thông tin khác 

có liên quan đến các chuẩn mực đánh giá và có thể thẩm tra được; "chuẩn mực đánh giá" là tập hợp 
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các chính sách, thủ tục hoặc các yêu cầu (3.2.8) được sử dụng như một tài liệu tham khảo dựa trên 

bằng chứng đánh giá được so sánh, lần lượt được định nghĩa trong ISO 19011: 2011, 3.3 và 3.2.  

3.4.2 Sự phù hợp  

Sự đáp ứng, thực hiện một yêu cầu (3.2.8)  

3.4.3  Sự không phù hợp  

Không thực hiện một yêu cầu (3.2.8)  

Chú thích 1: Sự không phù hợp liên quan đến các yêu cầu trong tiêu chuẩn này và các yêu cầu bổ 

sung của hệ thống quản lý môi trường (3.1.2) được một tổ chức (3.1.4) tự thiết lập cho mình.  

3.4.4  Hành động khắc phục  

Hoạt động loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp (3.4.3) và để ngăn ngừa sự tái diễn.  

Chú thích 1: một sự không phù hợp có thể có nhiều hơn một nguyên nhân.  

3.4.5 Cải tiến liên tục  

Hoạt động định kỳ để nâng cao kết quả hoạt động (3.4.10)  

Chú thích 1: Cải thiện kết quả hoạt động liên quan đến việc sử dụng hệ thống quản lý môi trường 

(3.1.2) để nâng cao kết quả hoạt động môi trường (3.4.11) phù hợp với chính sách môi trường (3.1.3) 

của tổ chức (3.1.4).  

Chú thích 2: Các hoạt động không cần thiết phải được thực hiện đồng thời ở tất cả các khu vực, hoặc 

có thể bị gián đoạn.  

3.4.6  Hiệu quả  

Mức độ các hoạt động đã được hoạch định thực hiện và đạt được các kết quả dự kiến.  

3.4.7 Chỉ số  

Đại diện có thể dùng để đo lường đối với các điều kiện hoặc tình trạng hoạt động, quản lý 

hoặc các điều kiện khác.  

[NGUỒN: ISO 14031:2013, 3.15]  

3.4.8  Theo dõi  

Xác định tình trạng của một hệ thống, một quá trình (3.3.5) hoặc một hoạt động  

Chú thích 1: Để xác định được tình trạng, có thể cần kiểm tra, giám sát hoặc quan sát kĩ lưỡng.  
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3.4.9  Đo lường  

Quá trình (3.3.5) để xác định một giá trị  

3.4.10 Kết quả hoạt động  

Kết quả có thể đo lường được  

Chú thích 1: Kết quả hoạt động có thể liên quan đến các phát hiện định tính hoặc định lượng  

Chú thích 2: Kết quả hoạt động có thể liên quan đến việc quản lý các hoạt động, các quá trình (3.3.5), 

các sản phẩm (bao gồm cả dịch vụ), hệ thống hoặc tổ chức (3.1.4).  

3.4.11 Kết quả hoạt động môi trường  

Kết quả hoạt động (3.4.10) liên quan đến việc quản lý các khía cạnh môi trường (3.2.2)  

Chú thích 1: Trong một hệ thống quản lý môi trường (3.1.2), kết quả có thể được đánh giá dựa trên 

các chính sách môi trường (3.1.3) của tổ chức (3.1.4), mục tiêu môi trường (3.2.6) hoặc các tiêu chuẩn 

khác, sử dụng các chỉ số (3.4.7).  

4 Bối cảnh của tổ chức  

4.1 Am hiểu về tổ chức và bối cảnh của tổ chức  

Tổ chức phải xác định các vấn đề bên ngoài và nội bộ có liên quan đến mục đích của tổ chức 

và có ảnh hưởng đến khả năng đạt được các đầu ra dự kiến của hệ thống quản lý môi trường. 

Những vấn đề này bao gồm các điều kiện môi trường bị ảnh hưởng hoặc có khả năng ảnh 

hưởng đến tổ chức.  

4.2 Hiểu được nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm Tổ 

chức phải xác định:  

a) các bên quan tâm có liên quan đến hệ thống quản lý môi trường;  

b) nhu cầu và mong đợi (ví dụ các yêu cầu) của các bên quan tâm có liên quan này;  

c) các yêu cầu hoặc mong đợi nào là yêu cầu phải tuân thủ.   

4.3 Xác định phạm vi của hệ thống quản lý môi trường  

Tổ chức phải xác định ranh giới và phạm vi áp dụng của Hệ thống quản lý môi trường  Khi 

xác định phạm vi, tổ chức phải xem xét:  

a) các vấn đề bên ngoài và nội bộ đề cập ở 4.1;  
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b) các nghĩa vụ phải tuân thủ đề cập ở 4.2;  

c) các đơn vị tổ chức, chức năng và ranh giới vật lý của mình;  

d) các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của tổ chức;  

e) thẩm quyền và khả năng thực hiện các hoạt động và ảnh hưởng của tổ chức.  

Khi phạm vi được xác định, tất cả các hoạt động, các sản phẩm và dịch vụ thuộc phạm vi đó 

cần được bao gồm trong hệ thống quản lý môi trường.  

Phạm vi phải sẵn có theo hinh thức thông tin dạng văn bản và sẵn sàng cho các bên quan tâm.  

4.4 Hệ thống quản lý môi trường  

Để đạt được các đầu ra dự kiến, cũng như nâng cao hiệu quả thực hiện, tổ chức phải thiết lập, 

thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường, bao gồm cả các quá trình 

cần thiết và sự tương tác của chúng theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này..  

Tổ chức phải xem xét các tri thức đề cập ở mục 4.1 và 4.2 khi lập và duy trì hệ thống quản lý 

môi trường.  

5 Lãnh đạo  

5.1 Lãnh đạo và cam kết  

Lãnh đạo cao nhất phải chứng minh được vai trò lãnh đạo và cam kết đối với hệ thống quản 

lý môi trường bằng cách:  

a) chịu trách nhiệm về tính hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường;  

b) đảm bảo các chính sách môi trường và mục tiêu môi trường được thiết lập phù hợp với 

định hướng chiến lược và bối cảnh của tổ chức;  

c) đảm bảo sự tích hợp của các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường vào các  quá trình 

kinh doanh của tổ chức;  

d) đảm bảo sẵn có các nguồn lực cần thiết cho hệ thống quản lý môi trường;  

e) truyền đạt tầm quan trọng của hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường và sự phù hợp với 

các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường;  

f) đảm bảo hệ thống quản lý môi trường đạt được các đầu ra dự kiến;  
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g) chỉ đạo và hỗ trợ những người đóng góp vào hiệu quả của hệ thống quản lý môi trường; h) 

thúc đẩy cải tiến liên tục;  

i) hỗ trợ vai trò quản lý khác có liên quan để chứng minh vai trò lãnh đạo của họ trong khu 

vực áp dụng hệ thống quản lý môi trường mà họ chịu trách nhiệm.  

CHÚ THÍCH: “kinh doanh” trong tiêu chuẩn có thể được hiểu rộng ra là những hoạt động mang tính 

cốt lõi hướng tới mục đích là sự tồn tại của tổ chức.  

5.2 Chính sách môi trường  

Lãnh đạo cao nhất phải thiết lập, thực hiện và duy trì một chính sách môi trường, trong phạm 

vi đã xác định của hệ thống quản lý môi trường của tổ chức:  

a) phù hợp với mục đích và bối cảnh của tổ chức bao gồm bản chất, quy mô và tác động môi 

trường của các hoạt động, các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức;  

b) cung cấp một khuôn khổ cho việc thiết lập các mục tiêu về môi trường;  

c) bao gồm cam kết bảo vệ môi trường, kể cả ngăn ngừa ô nhiễm và các cam kết cụ thể khác 

có liên quan đến bối cảnh của tổ chức;  

CHÚ THÍCH: cam kết cụ thể khác để bảo vệ môi trường có thể bao gồm việc sử dụng tài nguyên bền 

vững, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái.  

(xem 4.1)  

d) bao gồm cam kết đáp ứng đầy đủ các yêu cầu phải tuân thủ;  

e) bao gồm cam kết cải tiến liên tục của hệ thống quản lý môi trường để nâng cao hiệu quả 

hoạt động môi trường của tổ chức.  

Chính sách về môi trường phải:  

- được duy trì ở dạng thông tin được văn bản;  

- được truyền đạt, phổ biến trong tổ chức - sẵn có cho cho các bên 

có liên quan.  

5.3 Vai trò của tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn  

Lãnh đạo cao nhất phải đảm bảo các trách nhiệm và quyền hạn của các vai trò có liên quan 

được chỉ định và truyền đạt trong tổ chức   

Lãnh đạo cao nhất phải chỉ định trách nhiệm và quyền hạn để:  
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a) đảm bảo hệ thống quản lý môi trường phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc 

tế này;  

b) báo cáo kết quả hoạt động của hệ thống quản lý môi trường, bao gồm cả kết quả môi 

trường đến lãnh đạo cao nhất.  

6 Lập kế hoạch (Hoạch định)  

6.1 Các hành động để giải quyết các rủi ro và cơ hội  

6.1.1 Yêu cầu chung     

Tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì các qúa trình cần thiết để đáp ứng các yêu cầu 

trong mục 6.1.1 đến 6.1.4.  

Khi hoạch định hệ thống quản lý môi trường, tổ chức phải xem xét:  

a) Những vấn đề nêu trong 4.1;  

b) Các yêu cầu nêu trong 4.2;  

c) Phạm vi của hệ thống quản lý môi trường;   

và xác định các rủi ro và cơ hội, liên quan đến các khía cạnh môi trường (xem 6.1.2); nghĩa 

vụ tuân thủ (xem 6.1.3); vấn đề và các yêu cầu khác, nêu trong 4.1 và 4.2; những nhu cầu cần 

giải quyết để  

- Đảm bảo hệ thống quản lý môi trường có thể đạt được đầu ra dự kiến;  

- Ngăn ngừa, hoặc giảm, tác động không mong muốn, bao gồm điều kiện môi trường bên 

ngoài ảnh hưởng đến tổ chức; - Đạt được cải tiến liên tục.  

Trong phạm vi của hệ thống quản lý môi trường, tổ chức phải xác định các tình huống khẩn 

cấp, bao gồm cả những người có thể có một tác động đến môi trường.  

Tổ chức phải duy trì thông tin dạng văn bản về:  

- các rủi ro và cơ hội cần phải được giải quyết;  

- các quá trình cần thiết trong 6.1.1 tới 6.1.4 để đảm bảo quá trình thực hiện diễn ra như mong 

đợi.  
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6.1.2 Khía cạnh môi trường   

Trong phạm vi đã xác định của hệ thống quản lý môi trường, tổ chức phải: xác định các khía 

cạnh môi trường của các hoạt động, các sản phẩm và dịch vụ có thể kiểm soát và những có 

thể ảnh hưởng và các tác động môi liên quan của chúng, có tính đến chu kỳ sống.  

Khi xác định các khía cạnh môi trường, tổ chức phải xem xét:  

a) sự thay đổi, bao gồm đã hoạch địch hoặc mới phát triển, và các hoạt động mới hoặc đã 

được sửa đổi, các sản phẩm và dịch vụ;  

b) các tình trạng bất thường và tình trạng khẩn cấp tiềm ẩn.  

Tổ chức phải xác định những khía cạnh mà có hoặc có thể tác động đáng kể đến môi trường, 

tức là các khía cạnh môi trường ý nghĩa, tổ chức xác định những khía cạnh này dựa trên các 

chuẩn mực đã được thiết lập.  

Tổ chức phải truyền đạt khía cạnh môi trường có ý nghĩa của mình cho tất cả các cấp và bộ 

phận chức năng trong tổ chức, khi thích hợp.  

Tổ chức phải duy trì thông tin dạng văn bản về:  

- các khía cạnh môi trường và các tác động đến môi trường của nó;  

- các chuẩn mực được sử dụng để xác định các khía cạnh môi trường có ý nghĩa; - các 

khía cạnh môi trường có ý nghĩa.  

CHÚ THÍCH: các khía cạnh môi trường có ý nghĩa có thể dẫn đến rủi ro và cơ hội liên quan hoặc tác 

động tiêu cực đến môi trường (mối đe dọa) hoặc tác động có lợi cho môi trường (cơ hội).  

6.1.3  Các nghĩa vụ phải tuân thủ Các 

tổ chức phải:  

a) xác định và tiếp cận các nghĩa vụ phải tuân thủ có liên quan đến các khía cạnh môi trường 

của mình;  

b) xác định cách thức áp dụng các nghĩa vụ phải tuân thủ này trong tổ chức;  

c) xem xét các nghĩa vụ tuân thủ này trong quá trình thiết lập, thực hiện, duy trì và liên tục 

cải tiến hệ thống quản lý môi trường.  

Tổ chức phải duy trì nghĩa vụ tuân thủ bằng thông tin dạng văn bản.   

CHÚ THÍCH: nghĩa vụ tuân thủ có thể dẫn đến rủi ro và cơ hội.  
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6.1.4 Kế hoạch hành động Tổ 

chức phải lập kế hoạch:  

a) thực hiện các hành động để giải quyết:  

1) các khía cạnh môi trường có ý nghĩa của mình;  

2) các nghĩa vụ phải tuân thủ;  

3) rủi ro và cơ hội được xác định trong 6.1.1;  

b) cách thức:  

1) tích hợp và thực hiện các hành động vào các quá trình hệ thống quản lý môi trường  

(xem 6.2, khoản 7, khoản 8 và 9.1), hoặc các quá trình kinh doanh khác;  

2) đánh giá hiệu quả của những hành động này (xem 9.1).  

Khi lập kế hoạch các hoạt động này, tổ chức phải xem xét lựa chọn công nghệ và tài chính 

của nó, các yêu cầu hoạt động và kinh doanh.  

6.2  Mục tiêu môi trường và hoạch định để thực hiện mục tiêu  

6.2.1 Mục tiêu môi trường  

Tổ chức phải thiết lập các mục tiêu về môi trường tại các bộ phận chức năng và các cấp liên 

quan, có tính đến các khía cạnh môi trường có ý nghĩa của tổ chức và nghĩa vụ tuân thủ, và 

xem xét đến các rủi ro và cơ hội.   

 Các mục tiêu môi trường phải:  

a) phù hợp với các chính sách môi trường;  

b) đo lường được (nếu có thể);  

c) được giám sát;  

d) được truyền đạt;  

e) cập nhật cho phù hợp.  

Tổ chức phải duy trì thông tin văn bản về mục tiêu môi trường.  

6.2.2 Kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu về môi trường  

Khi lập kế hoạch để đạt được mục tiêu về môi trường, tổ chức phải xác định:  
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a) những gì sẽ được thực hiện;  

b) những nguồn lực sẽ được yêu cầu;  

c) những người sẽ chịu trách nhiệm;  

d) khi nào sẽ được hoàn thành;  

e) cách thức đánh giá kết quả, bao gồm các chỉ số để theo dõi tiến trình đo lường các mục 

tiêu môi trường (xem 9.1.1).  

Tổ chức phải xem xét cách thức hành động để đạt được mục tiêu về môi trường được tích hợp 

vào các quá trình kinh doanh của tổ chức.  

7 Hỗ trợ  

7.1 Các nguồn lực   

Tổ chức phải xác định và cung cấp các nguồn lực cần thiết cho việc thiết lập, thực hiện, duy 

trì và cải tiến liên tục của hệ thống quản lý môi trường.  

7.2 Năng lực Tổ 

chức phải:  

a) xác định các năng lực cần thiết của những người thực hiện công việc dưới sự kiểm soát 

của mình, có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động môi trường và khả năng đáp ứng đầy đủ các 

nghĩa vụ phải tuân thủ;  

b) đảm bảo những người này có năng lực trên cơ sở được giáo dục, đào tạo hoặc có kinh 

nghiệm;  

c) xác định nhu cầu đào tạo liên quan với các khía cạnh môi trường và hệ thống quản lý 

môi trường;  

d) khi thích hợp, thực hiện các hành động để có được các năng lực cần thiết, và đánh giá 

hiệu quả của các hành động này.  

Chú thích: hành động áp dụng có thể bao gồm, ví dụ, việc đào tạo, có các cố vấn, hoặc thuyên 

chuyển người hiện đang làm việc; hoặc việc thuê hoặc hợp đồng với người có năng lực.  

Tổ chức phải duy trì thông tin dạng văn bản thích hợp làm bằng chứng về năng lực.  

7.3 Nhận thức  

Tổ chức phải đảm bảo những người làm việc dưới sự kiểm soát của tổ chức có nhận thức về:  
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a) chính sách môi trường;  

b) các khía cạnh môi trường có ý nghĩa và tác động môi trường thực tế hoặc tiềm ẩn có liên 

quan với công việc của họ;  

c) đóng góp của họ vào hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường, bao gồm cả các lợi ích của 

việc nâng cao kết quả hoạt động môi trường;  

d) các hậu quả của sự không phù hợp với các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường, bao 

gồm cả việc không đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ phải tuân thủ của tổ chức.  

7.4 Trao đổi thông tin  

7.4.1 Yêu cầu chung  

Tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì các quá trình cần thiết trong nội bộ và bên ngoài. 

Trao đổi thông tin liên quan đến hệ thống quản lý môi trường, bao gồm:  

a) sẽ trao đổi những gì;  

b) khi nào thì trao đổi;  

c) trao đổi với ai;  

d) trao đổi thế nào.  

Khi thiết lập quá trình trao đổi thông tin của mình, tổ chức phải:  

- xem xét các nghĩa vụ phải tuân thủ của mình;  

- đảm bảo thông tin môi trường được truyền đạt nhất quán với thông tin phát sinh từ hệ thống 

quản lý môi trường, và đáng tin cậy.  

Tổ chức phải đáp ứng với thông tin truyền thông liên quan về hệ thống quản lý môi trường.  

Tổ chức phải lưu lại thông tin dạng văn bản làm bằng chứng về trao đổi thông tin của mình, 

khi thích hợp  

7.4.2 Trao đổi thông tin nội bộ Các 

tổ chức phải:  

a) Trao đổi thông tin nội bộ có liên quan đến hệ thống quản lý môi trường trong các cấp, 

các bộ phận chức năng khác nhau của tổ chức, bao gồm cả những thay đổi trong hệ thống 

quản lý môi trường;  
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b) đảm bảo (các) quá trình trao đổi thông tin cho phép những người làm việc dưới sự 

kiểm soát của tổ chức có thể đóng góp vào việc cải tiến liên tục.  

7.4.3 Trao đổi thông tin với bên ngoài  

Tổ chức phải trao đổi với bên ngoài các thông tin thích hợp về hệ thống quản lý môi trường, 

theo (các) quá trình trao đổi thông tin đã thiết lập và theo các yêu cầu nghĩa vụ phải tuân thủ 

của tổ chức.  

7.5  Thông tin dạng văn bản  

7.5.1 Yêu cầu chung  

Hệ thống quản lý môi trường của tổ chức phải bao gồm:  

a) các thông tin dạng văn bản theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế này;  

b) các thông tin dạng văn bản tổ chức xác định là cần thiết cho hiệu lực của hệ thống quản lý 

môi trường .  

CHÚ THÍCH: Các mức độ của thông tin dạng văn bản cho một hệ thống quản lý môi trường có thể 

khác nhau với từng tổ chức khác nhau, phụ thuộc vào:  

- Quy mô của tổ chức và loại hình hoạt động, quá trình, sản phẩm và dịch vụ;  

- Sự cần thiết để chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ tuân thủ;  

- Sự phức tạp của các quá trình và các mối tương tác của nó;  

- Năng lực của những người làm việc dưới sự kiểm soát của tổ chức.  

7.5.2 Tạo và cập nhật  

Khi thiết lập và cập nhật thông tin dạng văn bản, tổ chức phải đảm bảo sự thích hợp của  

a) việc nhận biết và mô tả (ví dụ như một tiêu đề, ngày, tác giả, hoặc số trích dẫn);  

b) các định dạng (VD. ngôn ngữ, phiên bản phần mềm, hình ảnh) và định dạng (VD. giấy, 

điện tử);  

c) xem xét và phê duyệt sự thích hợp và thỏa đáng.  

7.5.3 Kiểm soát các thông tin dạng văn bản  

Thông tin dạng văn bản theo yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường phải được kiểm soát 

để đảm bảo:  
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a) Sẵn có và thích hợp cho sử dụng, tại vị trí và thời điểm cần đến;  

b) Được bảo vệ một cách thỏa đáng (VD. mất tính bảo mật, sử dụng không đúng mục đích 

hoặc mất tính trung thực)  

Đối với việc kiểm soát thông tin dạng văn bản, tổ chức phải giải quyết các hoạt động sau:  

- Phân phối, truy cập, thu hồi và sử dụng;  

- Lưu trữ và bảo quản, đảm bảo dễ đọc;  

- Kiểm soát các thay đổi (ví dụ như kiểm soát phiên bản); - Lưu trữ và hủy bỏ.  

Thông tin dạng văn bản có nguồn gốc từ bên ngoài được xác định bởi tổ chức là cần thiết cho 

việc hoạch định và thực hiện hệ thống quản lý môi trường phải được nhận biết một cách thích 

hợp, và kiểm soát    

CHÚ THÍCH: “Tiếp cận” có thể đề cập đến một quyết định về việc chỉ cho phép xem thông 

tin dạng văn bản, hoặc sự cho phép và thẩm quyền được xem và chỉnh sửa thông tin bằng văn 

bản.  

8  Vận hành  

8.1 Hoạch định và kiểm soát thực hiện vận hành  

Tổ chức phải thiết lập, thực hiện, kiểm soát và duy trì các quá trình cần thiết để đáp ứng yêu 

cầu hệ thống quản lý môi trường, và thực hiện các hành động được xác định trong 6.1 và  6.2, 

bằng cách:  

- Thiết lập các chuẩn mực cho quá trình;  

- Thực hiện kiểm soát quá trình theo những chuẩn mực này.  

CHÚ THÍCH: Các biện pháp kiểm soát có thể bao gồm kiểm soát kỹ thuật và thủ tục. Kiểm soát được 

thực hiện theo một hệ thống phân cấp (ví dụ như loại bỏ, thay thế, quản lý hành chính) và có thể được 

sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp.  

Tổ chức phải kiểm soát các thay đổi đã hoạch định và xem xét các hậu quả của những thay 

đổi ngoài dự kiến, thực hiện hành động để giảm thiểu bất kỳ tác động xấu, khi cần thiết.  

Tổ chức phải đảm bảo quá trình thuê ngoài được kiểm soát. Các loại hình và mức độ kiểm 

soát hoặc có ảnh hưởng được áp dụng cho các quá trình được xác định trong hệ thống quản 

lý môi trường.  

Để phù hợp với quan điểm vòng đời sản phẩm, tổ chức phải:  
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a) Thiết lập các biện pháp kiểm soát, khi thích hợp, để đảm bảo yêu cầu về môi trường 

được giải quyết từ khâu thiết kế và quá trình phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ, xem xét từng 

giai đoạn của chu kỳ sống của nó;  

b) xác định (các) yêu cầu về môi trường cho việc mua các sản phẩm và dịch vụ, khi thích 

hợp;  

c) trao đổi các thông tin về (các) yêu cầu môi trường có liên quan với các nhà cung cấp 

bên ngoài, bao gồm cả các nhà thầu;  

d) xem xét sự cần thiết phải cung cấp thông tin về các khía cạnh môi trường có ý nghĩa 

liên quan đến hoạt động vận chuyển hoặc giao hàng, sử dụng, xử lý cuối vòng đời và hủy bỏ 

sản phẩm và dịch vụ.  

Tổ chức phải duy trì thông tin dạng văn bản mức độ cần thiết để chứng minh rằng các quá 

trình đã được thực hiện theo như hoạch định.   

8.2 Chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó với tình trạng khẩn cấp   

Tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì (các) quá trình cần thiết để chuẩn bị và  ứng phó 

với các tình huống khẩn cấp được xác định trong 6.1.1.  

Các tổ chức phải:  

a) chuẩn bị đối phó bằng cách lên kế hoạch hành động để ngăn chặn hoặc giảm thiểu tác động 

môi trường bất lợi từ các tình huống khẩn cấp;  

b) ứng phó với các tình huống khẩn cấp thực tế;  

c) thực hiện các hành động để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu hậu quả của tình huống khẩn cấp, 

phù hợp với mức độ của tình trạng khẩn cấp và các tác động môi trường có hại mà chúng 

có thể gây ra;  

d) định kỳ diễn tập các hành động ứng phó theo hoạch định, khi có thể;  

e) định kỳ xem xét và cập nhật (các) các quá trình và hành động ứng phó được hoạch định, 

đặc biệt là sau khi xảy ra các tình huống khẩn cấp hoặc diễn tập;  

f) cung cấp những thông tin liên quan và đào tạo liên quan đến chuẩn bị ứng phó với những 

tình huống khẩn cấp tới các bên quan tâm, bao gồm tất cả những cán bộ nhân viên của tổ 

chức.  

Tổ chức phải duy trì thông tin dạng văn bản để đảm bảo những quá trình này diễn ra theo như 

đã hoạch định.  
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9  Đánh giá kết quả thực hiện  

9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá  

9.1.1 Yêu cầu chung  

Tổ chức phải theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động môi trường.  

Tổ chức phải xác định:  

a) điều gì cần được theo dõi và đo lường;  

b) các phương pháp cho việc theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá, có thể áp dụng, để 

đảm bảo kết quả đúng;  

c) các chuẩn mực được sử dụng để đánh giá kết quả hoạt động môi trường, và chỉ số thích 

hợp;  

d) khi nào theo dõi và đo lường phải được thực hiện;  

e) khi nào kết quả từ theo dõi và đo lường phải được phân tích và đánh giá.  

Tổ chức phải đảm bảo các thiết bị theo dõi và đo lường được hiệu chuẩn hoặc kiểm tra xác 

nhận sử dụng và duy trì ở mức phù hợp.  

Tổ chức phải đánh giá kết quả hoạt động môi trường và hiệu lực của hệ thống quản lý môi 

trường  

Tổ chức phải trao đổi thông tin về kết quả hoạt động môi trường có liên quan trong nội bộ và 

bên ngoài, như đã xác định trong (các) quá trình trao đổi thông tin của mình và theo yêu cầu 

của các nghĩa vụ phải tuân thủ.  

Tổ chức phải lưu lại các thông tin dạng văn bản thích hợp như là bằng chứng của việc theo 

dõi, đo lường, phân tích và kết quả đánh giá.  

9.1.2  Đánh giá sự tuân thủ  

Tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì (các) quá trình cần thiết để đánh giá sự đáp ứng 

đầy đủ nghĩa vụ tuân thủ của mình.   

Tổ chức phải:  

a) xác định tần suất đánh giá sự tuân thủ ;  

b) đánh giá sự tuân thủ và thực hiện các hành động nếu cần thiết;  
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c) duy trì tri thức và hiểu biết về tình trạng tuân thủ.  

Tổ chức phải lưu lại thông tin dạng văn bản là bằng chứng về đánh giá sự tuân thủ.  

9.2 Đánh giá nội bộ  

9.2.1 Yêu cầu chung  

Tổ chức phải thực hiện các cuộc đánh giá nội bộ định kỳ nhằm cung cấp thông tin về việc hệ 

thống quản lý môi trường có:  

a) phù hợp với:  

1) các yêu cầu của tổ chức đối với hệ thống quản lý môi trường;  

2) các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế này;  

b) được thực hiện và duy trì một cách có hiệu quả.  

9.2.2 Chương trình đánh giá nội bộ  

Tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì một chương trình đánh giá nội bộ, bao gồm:  

tần suất, phương pháp, trách nhiệm, yêu cầu lập kế hoạch và báo cáo của chuyên gia đánh giá 

nội bộ. Khi thiết lập chương trình đánh giá nội bộ, tổ chức phải xem xét tầm quan trọng về 

môi trường của các quá trình có liên quan, các thay đổi ảnh hưởng đến các tổ chức và các kết 

quả của các cuộc đánh giá nội bộ trước đó.   

Tổ chức phải:  

a) xác định các tiêu chí và phạm vi đánh giá cho mỗi cuộc đánh giá;  

b) Lựa chọn các đánh giá viên và thực hiện đánh giá nhằm đảm bảo tính độc lập và khách 

quan của quá trình đánh giá;  

c) Đảm bảo rằng các kết quả đánh giá được báo cáo đến các quản lý liên quan.  

Tổ chức phải lưu giữ các thông tin bằng văn bản như là bằng chứng của việc thực hiện chương 

trình đánh giá và các kết quả đánh giá.  

9.3 Họp xem xét của lãnh đạo  

Lãnh đạo cao nhất phải định kỳ xem xét hệ thống quản lý môi trường, để đảm bảo sự phù 

hợp, thỏa đáng và hiệu lực liên tục của nó.   

Việc xem xét của lãnh đạo phải bao gồm:  
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a) tình trạng của các hành động từ cuộc xem xét trước đó;  

b) các thay đổi đối với:  

1) các vấn đề bên ngoài và nội bộ có liên quan đến hệ thống quản lý môi trường;  

2) nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan, trong đó có nghĩa vụ tuân thủ;  

3) các khía cạnh môi trường có ý nghĩa;  

4) những rủi ro và cơ hội;  

c) mức độ mà các mục tiêu môi trường đã đạt được;  

d) Thông tin về hoạt động môi trường của tổ chức, bao gồm cả các xu hướng về:  

1) sự không phù hợp và các hành động khắc phục;  

2) các kết quả theo dõi và đo lường;  

3) sự tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ phải tuân thủ;  

4) các kết quả đánh giá;  

e) sự đầy đủ của các nguồn lực;  

f) trao đổi các thông tin có liên quan từ các bên liên quan, bao gồm khiếu nại;  

g) các cơ hội cải tiến liên tục.  

Các đầu ra của việc xem xét của lãnh đạo phải bao gồm:  

- các kết luận về sự phù hợp, thỏa đáng và hiệu lực liên tục của hệ thống quản lý môi trường;  

- các quyết định liên quan đến các cơ hội cải tiến liên tục;  

- các quyết định liên quan đến bất kỳ nhu cầu thay đổi hệ thống quản lý môi trường, bao gồm 

các nguồn lực;  

- các hành động, nếu cần thiết, khi mục tiêu môi trường không đạt được;  

- các cơ hội để cải tiến tích hợp của hệ thống quản lý môi trường với các quá trình vận hành 

khác, nếu cần thiết;  

- mọi hệ quả đối với định hướng chiến lược của tổ chức.  
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Tổ chức phải duy trì thông tin dạng văn bản làm bằng chứng về kết quả họp xem xét của lãnh 

đạo.  

10  Cải tiến  

10.1 Yêu cầu chung  

Tổ chức phải xác định cơ hội cải tiến (xem 9.1, 9.2 và 9.3) và thực hiện hành động cần thiết 

để đạt được đầu ra dự kiến của hệ thống quản lý môi trường.  

10.2  Sự không phù hợp và hành động khắc phục Khi 

một sự không phù hợp xảy ra, tổ chức có phải:  

a) phản ứng với sự không phù hợp và khi có thể:  

1) thực hiện các hành động để kiểm soát và khắc phục nó;  

2) xử lý các hậu quả, bao gồm cả việc giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường;  

b) đánh giá sự cần thiết phải hành động để loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp, để 

không tái phát hay xảy ra ở những nơi khác, bằng cách:  

1) xem xét sự không phù hợp;  

2) xác định nguyên nhân của sự không phù hợp;  

3) xác định xem liệu những sự không phù hợp tương tự có hện hữu, hoặc có khả năng có 

thể xảy ra;  

c) thực hiện mọi hành động cần thiết;  

d) xem xét hiệu lực của mọi hành động khắc phục đã thực hiện;  

e) thực hiện thay đổi đối với hệ thống quản lý môi trường, nếu cần thiết.  

Hành động khắc phục phải phù hợp với mức độ của các tác động của sự không phù hợp gặp 

phải, bao gồm (các) tác động môi trường.  

Tổ chức phải lưu lại thông tin dạng văn bản là bằng chứng về:  

- Bản chất của sự không phù hợp và mọi hành động tiếp theo được thực hiện; - 

Kết quả của mọi hành động khắc phục.  



ISO 14001:2015 – Tài liệu sử dụng cho tư vấn, đào tạo và đánh giá của TDUNG - http://trithucso.vn 

 

31  

  

10.3  Cải tiến liên tục  

Tổ chức phải liên tục cải tiến sự phù hợp, thỏa đáng và hiệu lực của hệ thống quản lý môi 

trường để nâng cao kết quả hoạt động môi trường.  

  

    

Phụ lục A  

(Tham khảo)  

Hướng dẫn về việc sử dụng tiêu chuẩn quốc tế này  

  

A.1 Khái quát  

Các thông tin giải thích được đưa ra trong phụ lục này là nhằm ngăn chặn sự hiểu sai đối với 

các yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn này. Tuy các thông tin này hướng đến và nhất quán với các 

yêu cầu của tiêu chuẩn nhưng không làm thêm, bớt hay làm thay đổi tiêu chuẩn.  

Các yêu cầu trong tiêu chuẩn này cần phải được xem xét một cách toàn diện hay từ một hệ 

thống. Người sử dụng không nên đọc riêng lẻ từng câu hay một điều khoản của tiêu chuẩn 

này mà không liên hệ đến các điều khoản khác. Các yêu cầu trong các điều khoản luôn có 

mối liên hệ với nhau. Ví dụ, tổ chức cần phải am hiểu sự liên hệ của các cam kết trong chính 

sách môi trường với các yêu cầu được quy định tại các điều khoản khác.  

Quản lý sự thay đổi là một phần quan trọng của việc duy trì hệ thống quản lý môi trường, đảm 

bảo tổ chức có thể đạt được các kết quả dự kiến khi áp dụng hệ thống quản lý môi trường. 

Quản lý các thay đổi được xem xét dựa trên nhiều yêu cầu khác nhau của tiêu chuẩn quốc tế 

này, bao gồm  

- Duy trì hệ thống quản lý môi trường (xem 4.4),  

- Các khía cạnh môi trường (xem 6.1.2),  

- Trao đổi thông tin nội bộ (xem 7.4.2),  

- Kiểm soát thực hiện Vận hành (xem 8.1),  

- Chương trình đánh giá nội bộ (xem 9.2.2), và  

- Họp xem xét của lãnh đạo (xem 9.3)  
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Là một trong những bước quan trọng của quá trình quản lý thay đổi, tổ chức nên giải quyết 

tất cả các thay đổi theo kế hoạch và kể cả những thay đổi không được định trước để đảm bảo 

rằng những thay đổi này không phát sinh hậu quả không lường trước, cũng như không có tác 

động tiêu cực đến kết quả của hệ thống quản lý môi trường đã được dự định. Ví dụ về sự thay 

đổi bao gồm:  

- Lên kế hoạch thay đổi sản phẩm, quá trình, hoạt động, thiết bị, phương tiện;  

- Thay đổi về nhân viên, các nhà cung cấp bên ngoài, bao gồm cả nhà thầu;  

- Các thông tin mới liên quan đến các khía cạnh môi trường, tác động môi trường và công 

nghệ liên quan;  

- Thay đổi về nghĩa vụ tuân thủ.  

A.2 Làm rõ cấu trúc và thuật ngữ  

Cấu trúc điều khoản và một số thuật ngữ được sử dụng trong tiêu chuẩn này đã được thay đổi 

nhằm cải thiện tính liên kết với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác. Tuy nhiên, tiêu chuẩn 

quốc tế không quy định về cấu trúc các điều khoản hoặc thuật ngữ sử dụng trong tài liệu về 

hệ thống quản lý môi trường. Không có yêu cầu cần thay thế các điều khoản mà tổ chức sử 

dụng bằng các điều khoản trong tiêu chuẩn này. Tổ chức có thể linh hoạt sử dụng điều khoản 

phù hợp với việc kinh doanh của họ, ví dụ "hồ sơ", "tài liệu", hay "giao thức", mà không dùng 

"thông tin dưới dạng văn bản".  

A.3 Làm rõ khái niệm  

Ngoài các thuật ngữ và định nghĩa nêu tại khoản 3, để tránh việc hiểu lầm các khái niệm được 

làm rõ như sau:  

- Trong tiêu chuẩn này, việc sử dụng từ "bất kỳ" ngụ ý đến các lựa chọn   

- Các từ "thích hợp" và "có thể áp dụng" không thể dùng thay thế nhau. "Thích hợp" có nghĩa 

là phù hợp (đối với, tới), mang mức độ tự do, thoải mái hơn, trong khi "áp dụng" có nghĩa 

là có liên quan hoặc có thể áp dụng và ngụ ý rằng nếu có thể thực hiện thì cần phải tiến hành 

thực hiện.  

- Từ "xem xét" có nghĩa là nên xem lại vấn đề  nhưng có thể loại bỏ nó; trong khi "Chú thích" 

có nghĩa là cần phải suy nghĩ về vấn đề và không thể loại bỏ vấn đề.  

- "thường xuyên" ngụ ý xảy ra trong một khoảng thời gian, nhưng vẫn có khoảng gián đoạn 

(khác với "liên tục" chỉ khoảng thời gian mà không bị gián đoạn). Do đó "liên tục" là từ 

thích hợp khi muốn đề cập đến sự cải tiến.  



ISO 14001:2015 – Tài liệu sử dụng cho tư vấn, đào tạo và đánh giá của TDUNG - http://trithucso.vn 

 

33  

  

- Trong tiêu chuẩn này, các từ "hiệu lực" được sử dụng để mô tả các kết quả của một thay đổi 

tới tổ chức. Các cụm từ "tác động môi trường" đề cập cụ thể đến các kết quả của một sự 

thay đổi tới môi trường.  

- Từ "bảo đảm" có nghĩa là có thể được giao trách nhiệm, nhưng không phải giải trình trách 

nhiệm đó.  

- Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ "bên liên quan"; thuật ngữ "cổ đông" là một từ đồng 

nghĩa vì nó cùng thể hiện chung một khái niệm.  

Tiêu chuẩn này sử dụng một số thuật ngữ mới. Giải thích ngắn gọn được đưa ra phía dưới để 

hỗ trợ cho cả người dùng mới và những người đã sử dụng các phiên bản trước đó của tiêu 

chuẩn này.  

- Các cụm từ "nghĩa vụ tuân thủ" thay thế cụm từ "các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác 

mà tổ chức tán thành" được sử dụng trong các phiên bản trước đó của tiêu chuẩn này.  

Mục đích của cụm từ mới này không khác biệt so với các phiên bản trước đó.  

- "Thông tin dạng văn bản" thay thế cho danh từ "tài liệu" và "hồ sơ" được sử dụng trong các 

phiên bản trước đó của tiêu chuẩn này. Để phân biệt các thuật ngữ chung "Thông tin dạng 

văn bản", hiện nay tiêu chuẩn này sử dụng cụm từ "lưu lại thông tin dạng văn bản như là 

bằng chứng của ...." có nghĩa là hồ sơ, và "duy trì thông tin văn bản "mang nghĩa là tài liệu 

khác ngoài hồ sơ. Cụm từ "như là bằng chứng của ...." không phải là một yêu cầu để đáp 

ứng các yêu cầu chứng từ về mặt luật pháp; ngụ ý chỉ là chỉ ra bằng chứng khách quan cần 

phải được giữ lại.  

- Các cụm từ "nhà cung cấp bên ngoài" là tổ chức cung cấp bên ngoài (bao gồm cả nhà thầu) 

có chức năng cung cấp một sản phẩm hay một dịch vụ.  

- Việc thay đổi khi sử dụng từ "nhận biết" sang "xác định" nhằm tạo ra sự  hài hoà với thuật 

ngữ hệ thống quản lý được tiêu chuẩn hóa. Từ "xác định" nhấn mạnh đến quá trình phát 

hiện, khám phá dẫn đến hiểu biết. Mục đích sử dụng không khác so với các phiên bản trước 

đó.  

- Các cụm từ "kết quả dự định" là điều mà tổ chức dự định sẽ đạt được bằng cách thực hiện 

hệ thống quản lý môi trường. Các kết quả dự kiến tối thiểu bao gồm tăng cường hoạt động 

môi trường, thực hiện nghĩa vụ tuân thủ và đạt được các mục tiêu môi trường. Các tổ chức 

có thể thiết lập các kết quả dự kiến bổ sung vào hệ thống quản lý môi trường của mình. Ví 

dụ, để phù hợp với các cam kết về bảo vệ môi trường, một tổ chức có thể lập kết quả dự 

định để làm việc hướng tới phát triển bền vững.  
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- Các cụm từ "người (hay những người) làm việc dưới sự kiểm soát của tổ chức" bao gồm 

người làm việc cho tổ chức và những người làm việc trên danh nghĩa các khía cạnh mà tổ 

chức này có trách nhiệm (ví dụ như các nhà thầu). Nó thay thế cụm từ "người làm việc hoặc 

lấy danh nghĩa" và "người làm việc cho hoặc thay mặt tổ chức" được sử dụng trong các 

phiên bản trước đó của tiêu chuẩn này. Cụm từ mới không khác biệt so với các phiên bản 

trước đó.  

- Khái niệm về "mục tiêu" được sử dụng trong các phiên bản trước đó của tiêu chuẩn này đổi 

thành  "mục tiêu môi trường".  

A.4 Bối cảnh của tổ chức  

A.4.1 Am hiểu về tổ chức và bối cảnh của tổ chức  

Mục đích của điều khoản 4.1 là để cung cấp sự hiểu biết ở trình độ cao về các khái niệm của 

các vấn đề quan trọng có thể tác động tích cực hoặc tiêu cực, cách tổ chức quản lý các trách 

nhiệm liên quan đến môi trường. Những vấn đề này là những chủ đề quan trọng đối với tổ 

chức, các vấn đề tranh cãi, thảo luận hoặc về thay đổi có ảnh hưởng đến khả năng của tổ chức 

để đạt được kết quả dự định mà tổ chức đặt ra cho hệ thống quản lý môi trường. Ví dụ về các 

vấn đề nội bộ và bên ngoài có liên quan đến bối cảnh của tổ chức bao gồm:  

a) Điều kiện môi trường liên quan đến khí hậu, chất lượng không khí, chất lượng nước, 

sử dụng đất, ô nhiễm đang tồn tại, tài nguyên thiên nhiên sẵn có và đa dạng sinh học tự nhiên, 

mà có thể ảnh hưởng đến kế hoạch, hoặc bị ảnh hưởng bởi các khía cạnh môi trường của tổ 

chức;  

b) Văn hóa, xã hội, chính trị, pháp luật, quy định, tài chính, công nghệ, kinh tế, tự nhiên 

và tình huống cạnh tranh, trong phạm vi quốc tế, quốc gia, khu vực hoặc địa phương;  

c) Các đặc tính nội bộ hoặc các điều kiện của tổ chức, chẳng hạn như hoạt động, sản 

phẩm và dịch vụ, định hướng chiến lược, văn hóa và khả năng (tức là nhân lực, tri thức, quá 

trình, hệ thống).  

Hiểu biết về bối cảnh của một tổ chức hỗ trợ quá trình thiết lập, thực hiện, duy trì và liên tục 

cải tiến hệ thống quản lý môi trường của tổ chức (xem 4.4). Các vấn đề nội bộ và bên ngoài 

được xác định trong điều 4.1 có thể dẫn đến cả rủi ro và cơ hội cho tổ chức hoặc đến hệ thống 

quản lý môi trường (xem 6.1.1 đến 6.1.3). Các tổ chức xác định những vấn đề cần giải quyết 

và quản lý (xem 6.1.4, 6.2, khoản 7, khoản 8 và 9.1).  
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A.4.2 Hiểu được nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm  

Một tổ chức dự kiến sẽ đạt được một sự hiểu biết chung (tức là ở trình độ cao nhưng không 

chi tiết) về nhu cầu và mong muốn của các bên liên quan bên trong và ngoài đã xác định là 

có liên quan đến tổ chức. Các tổ chức xem xét các tri thức thu được khi xác định những nhu 

cầu mà tổ chức mong đợi hay những nhu cầu tổ chức chọn để thực hiện theo, đó chính là 

nghĩa vụ tuân thủ của tổ chức (xem 6.1.1).  

Trong trường hợp một bên liên quan nhận thấy bản thân bị ảnh hưởng bởi quyết định của tổ 

chức, các hoạt động liên quan đến hoạt động môi trường, tổ chức xem xét nhu cầu có liên 

quan và kỳ vọng mà tổ chức đã được biết hoặc đã được tiết lộ bởi các bên liên quan.  

Yêu cầu của bên liên quan không nhất thiết phải là yêu cầu của tổ chức. Một số bên quan tâm 

yêu cầu phản ánh nhu cầu và mong đợi, điều này là bắt buộc bởi nó được đưa vào luật, các 

quy định, giấy phép theo quyết định của chính phủ hoặc thậm chí tòa án. Các tổ chức có thể 

quyết định tự nguyện đồng ý hay chấp nhận các yêu cầu khác của các bên liên quan (ví dụ: 

trong một hợp đồng, chủ động tự nguyện được khuyến khích). Sau khi tổ chức tán thành 

những nhu cầu và mong đợi đó, chúng sẽ trở thành yêu cầu tổ chức (tức là nghĩa vụ tuân thủ) 

và được xem xét lưu tâm đến trong quá trình hoạch định hệ thống quản lý môi trường (xem 

4.4). Một phân tích chi tiết ở trình độ cao hơn đối nghĩa vụ tuân thủ của tổ chức được trình 

bày ở mục 6.1.3.  

A.4.3 Xác định phạm vi của hệ thống quản lý môi trường  

Phạm vi của hệ thống quản lý môi trường nhằm làm rõ ranh giới hữu hình và các yếu tố thuộc 

về tổ chức mà hệ thống quản lý môi trường hướng tới, đặc biệt trong trường hợp tổ chức này 

là một bộ phận của một tổ chức lớn hơn. Một tổ chức có quyền tự do và linh hoạt để xác định 

ranh giới của mình. Tổ chức có thể quyết định thực hiện tiêu chuẩn này trong phạm vi toàn 

bộ tổ chức, hoặc chỉ ở một (hoặc một số) bộ phận cụ thể trong tổ chức, miễn là lãnh đạo cao 

nhất của tổ chức chịu trách nhiệm đối với các bộ phận này có thẩm quyền để thiết lập một hệ 

thống quản lý môi trường.  

Khi thiết lập phạm vi, độ tin cậy của hệ thống quản lý môi trường phụ thuộc vào lựa chọn các 

ranh giới của tổ chức. Tổ chức xem xét mức độ kiểm soát hay ảnh hưởng lên các hoạt động, 

các sản phẩm và dịch vụ khi xem xét một quan điểm vòng đời. Không nên sử dụng việc xác 

định phạm vi để loại trừ các hoạt động, các sản phẩm, dịch vụ, hoặc các trang thiết bị có liên 

quan tới các khía cạnh môi trường, hoặc để trốn tránh nghĩa vụ tuân thủ của mình. Phạm vi 

này căn cứ trên tình hình thực tế và là báo cáo đại diện về hoạt động của tổ chức trong phạm 

vi của hệ thống quản lý môi trường và minh bạch đối với các bên quan tâm.  

Sau khi tổ chức thấy mình phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế này, và các yêu cầu, sẽ tiến hành 

thực hiện các phạm vi tuyên bố sẵn để các bên quan tâm áp dụng.  
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A.4.4 hệ thống quản lý môi trường  

Tổ chức cần duy trì trách nhiệm và quyền hạn để quyết định làm thế nào để đáp ứng đầy đủ 

các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc tế này, bao gồm cả mức độ chi tiết và mức độ đó là:  

a) thiết lập một hoặc nhiều quá trình mà chắc chắn rằng có thể kiểm soát, thực hiện theo 

hoạch định và đạt được kết quả mong muốn;  

b) tích hợp yêu cầu hệ thống quản lý môi trường vào các quá trình kinh doanh khác, chẳng 

hạn như thiết kế và phát triển, chào thầu, nguồn nhân lực, bán hàng và marketing;  

c) kết hợp các vấn đề liên quan đến bối cảnh của tổ chức (xem 4.1) và yêu cầu của các 

bên liên quan (xem 4.2) trong hệ thống quản lý môi trường của tổ chức.  

Nếu tiêu chuẩn này tiến hành như miêu tả ở mục (a) đối với một (hay nhiều) bộ phận của một 

tổ chức, các chính sách, qúa trình và thông tin dạng văn bản được phát triển bởi các bộ phận 

khác của tổ chức có thể được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này, miễn là 

chúng được áp dụng trong một hoặc nhiều bộ phận cụ thể của tổ chức.  

Để biết thông tin về việc duy trì hệ thống quản lý môi trường như là một phần trong những 

thay đổi về mặt quản lý, xem mục A.1.  

A.5 Lãnh đạo  

A.5.1 Lãnh đạo và cam kết  

Để thực hiện lãnh đạo và cam kết, có trách nhiệm cụ thể liên quan đến hệ thống quản lý môi 

trường mà lãnh đạo cao nhất trực tiếp tham gia hoặc chỉ đạo. Lãnh đạo cao nhất có thể thực 

hiện ủy quyền những hành động này cho những người khác, nhưng phải duy trì trách nhiệm 

giải trình để đảm bảo các hành động được thực hiện.  

A.5.2 Chính sách môi trường   

Một chính sách môi trường là một tập hợp các nguyên tắc được xem như các cam kết mà lãnh 

đạo cao nhất vạch ra những mục tiêu của tổ chức để hỗ trợ và nâng cao hiệu quả môi trường 

của tổ chức mình. Các chính sách về môi trường cho phép tổ chức thiết lập các mục tiêu môi 

trường của mình (xem 6.2), tiến hành những hành động để đạt được các kết quả dự kiến về 

hệ thống quản lý môi trường, và thực hiện cải tiến liên tục (xem mục 10).  

Ba cam kết cơ bản cho các chính sách môi trường được xác định trong tiêu chuẩn này là: a) 

Bảo vệ môi trường;  

b) Thực hiện nghĩa vụ tuân thủ của tổ chức;  



ISO 14001:2015 – Tài liệu sử dụng cho tư vấn, đào tạo và đánh giá của TDUNG - http://trithucso.vn 

 

37  

  

c) Liên tục cải tiến hệ thống quản lý môi trường để nâng cao kết quả hoạt động môi trường.  

Những cam kết này sau đó được thực hiện trong quá trình tổ chức giải quyết các yêu cầu cụ 

thể trong tiêu chuẩn này, để đảm bảo xây dựng một hệ thống quản lý môi trường bền vững 

chắc chắn và đáng tin cậy.  

Các cam kết bảo vệ môi trường không chỉ nhằm ngăn chặn những tác động xấu từ môi trường 

bằng công tác phòng chống ô nhiễm, mà còn bảo vệ môi trường tự nhiên khỏi bị tổn hại và 

suy thoái từ các hoạt động, các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức. Các cam kết mà tổ chức 

tuân thủ phải phù hợp với bối cảnh của tổ chức, bao gồm cả các điều kiện môi trường ở địa 

phương hay khu vực. Các cam kết này có thể giải quyết các vấn đề, ví dụ như chất lượng 

nước, tái chế, hoặc chất lượng không khí, và cũng có thể là các cam kết liên quan đến việc 

giảm thiểu và thích nghi với biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái, và tái 

sinh.  

Mặc dù tất cả các cam kết đều quan trọng nhưng một số bên liên quan lại đặc biệt quan tâm 

hơn đến các cam kết thực hiện nghĩa vụ tuân thủ của tổ chức, đặc biệt là các yêu cầu pháp lý 

có thể áp dụng. Tiêu chuẩn quốc tế này cũng quy định một số yêu cầu liên kết có liên quan 

đến cam kết này. Những yêu cầu này bao gồm   

- Xác định nghĩa vụ tuân thủ;  

- Đảm bảo các hoạt động được thực hiện phù hợp với các nghĩa vụ tuân thủ;  

- Đánh giá thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ;  

- Điều chỉnh sự không phù hợp  

A.5.3 Vai trò của tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn  

Những người tham gia trong hệ thống quản lý môi trường của tổ chức nên xác định rõ vai trò 

của họ, những trách nhiệm và quyền hạn sao cho phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này 

và đạt được những kết quả mong muốn.  

Vai trò và trách nhiệm cụ thể được quy định trong mục 5.3 có thể do một cá nhân đảm nhiệm 

được gọi là "người đại diện quản lý", với sự hỗ trợ của một số cá nhân khác, hoặc giao cho 

một thành viên hoặc lãnh đạo cao nhất.  

A.6 Hoạch định  

A.6.1 Hành động giải quyết các rủi ro và cơ hội A.6.1.1 Tổng quát  

Mục đích chung của (các) quá trình ở mục 6.1.1 là để đảm bảo rằng tổ chức có thể đạt được 

các đầu ra dự kiến của các hệ thống quản lý môi trường, để ngăn chặn hoặc giảm thiểu những 
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kết quả không mong muốn , và để đạt được cải tiến liên tục. Các tổ chức có thể thực hiện điều 

này bằng cách xác định những rủi ro và cơ hội cần phải được giải quyết và cần lập kế hoạch 

hành động để giải quyết chúng. Những rủi ro và cơ hội có thể liên quan đến các khía cạnh 

môi trường, nghĩa vụ tuân thủ, các vấn đề khác hoặc những nhu cầu và mong đợi của các bên 

quan tâm.  

Khía cạnh môi trường (xem 6.1.2) có thể tạo ra những rủi ro và cơ hội cũng như tác động môi 

trường bất lợi hay tác động tốt, và cũng tạo ra những ảnh hưởng khác đối với tổ chức. Các rủi 

ro và cơ hội liên quan đến khía cạnh môi trường có thể được xem như là một phần của đánh 

giá quan trọng hoặc xác định một cách độc lập, riêng rẽ.  

Nghĩa vụ tuân thủ (xem 6.1.3) có thể tạo ra những rủi ro và cơ hội, chẳng hạn như không tuân 

thủ (mà có thể gây tổn hại uy tín của tổ chức, dẫn đến hành động pháp lý) hoặc nghĩa vụ tuân 

thủ được thưc hiện tốt ngoài mong đợi (có thể nâng cao uy tín của tổ chức).  

Tổ chức này cũng có thể đối mặt với những rủi ro và cơ hội liên quan đến các vấn đề khác, 

bao gồm điều kiện môi trường hay nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan. Những vấn 

đề này có thể ảnh hưởng đến khả năng đạt được những kết quả dự kiến của các hệ thống quản 

lý môi trường của tổ chức, ví dụ như  

a) thất thoát, hao hụt xảy ra do bất đồng về kỹ năng hoặc ngôn ngữ của người lao động dẫn 

đến không nắm rõ quy trình làm việc tại địa phương;  

b) biến đổi khí hậu gây ra trình trạng lũ lụt, tác động xấu đến các cơ sở, tổ chức;  

c) thiếu nguồn lực sẵn có để duy trì một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả do sức ép về 

kinh tế;  

d) giới thiệu công nghệ mới giúp cải thiện chất lượng không khí được tài trợ bởi các khoản 

tài trợ của chính phủ;  

e) tình trạng khan hiếm nước trong thời kỳ hạn hán có thể ảnh hưởng đến khả năng của tổ 

chức vận hành thiết bị kiểm soát khí thải.  

Các tình huống khẩn cấp xảy ra bất ngờ hoặc không mong muốn cần nhanh chóng triển khai, 

sử dụng năng lực, nguồn lực hay các quá trình để ngăn chặn hoặc giảm thiểu những hậu quả 

thực tế hoặc tiềm năng phát sinh. Tình huống khẩn cấp có thể gây ra các tác động môi trường 

bất lợi hoặc các ảnh hưởng khác đến tổ chức. Khi xác định các tình huống khẩn cấp tiềm năng 

(như cháy, tràn hóa chất, thời tiết khắc nghiệt), tổ chức nên xem xét:  

- Bản chất của mối nguy hiểm tại chỗ (ví dụ như chất lỏng dễ cháy, bể chứa, khí nén);  

- Cái có nguy cơ cao nhất và quy mô của tình huống khẩn cấp;  



ISO 14001:2015 – Tài liệu sử dụng cho tư vấn, đào tạo và đánh giá của TDUNG - http://trithucso.vn 

 

39  

  

- Nguy cơ xảy ra tình huống khẩn cấp tương tự tại một công trình gần đó (ví dụ như nhà máy, 

đường bộ, đường sắt).  

Mặc dù rủi ro và cơ hội cần phải được xác định và giải quyết, không có yêu cầu chính thức 

về quản lý rủi ro hoặc một quá trình quản lý rủi ro bằng văn bản. Tổ chức có quyền tự do 

quyết định phương pháp sẽ sử dụng để xác định rủi ro và cơ hội của mình. Phương pháp này 

có thể là quá trình định lượng đơn giản hoặc một đánh giá định lượng đầy đủ tùy thuộc vào 

bối cảnh hoạt động của tổ chức.  

Những rủi ro và cơ hội xác định (xem 6.1.1 đến 6.1.3) là đầu vào cho hoạt động lập kế hoạch 

(xem 6.1.4) và  là cơ sở thiết lập các mục tiêu môi trường (xem 6.2).  

A.6.1.2 Các khía cạnh môi trường   

Một tổ chức xác định các khía cạnh môi trường cũng như các tác động môi trường có liên 

quan, và xác định những khía cạnh nào là quan trọng,do đó, cần phải được giải quyết bằng hệ 

thống quản lý môi trường của riêng tổ chức.  

Thay đổi đối với môi trường, bất lợi hay có lợi, là kết quả tổng thể hoặc một phần của khía 

cạnh môi trường, được gọi là tác động môi trường. Các tác động môi trường có thể xảy ra với 

quy mô địa phương, khu vực và toàn cầu, và cũng có thể là trực tiếp, gián tiếp hoặc do quá 

trình tích lũy của thiên nhiên. Mối quan hệ giữa các khía cạnh môi trường và tác động môi 

trường là một trong những nguyên nhân và hậu quả.  

Khi xác định các khía cạnh môi trường, tổ chức xem xét đến quan điểm vòng đời. Quá trình 

này không yêu cầu đánh giá vòng đời một cách chi tiết; nhưng sẽ cần thiết nếu suy nghĩ cẩn 

thận về các giai đoạn vòng đời dưới sự kiểm soát và ảnh hưởng của tổ chức. Giai đoạn vòng 

đời tiêu biểu của một sản phẩm (hay dịch vụ) bao gồm mua nguyên vật liệu, thiết kế, sản xuất, 

vận chuyển / giao hàng, sử dụng, xử lí cuối vòng đời sản phẩm hay dịch vụ và quá trình loại 

bỏ cuối cùng. Các giai đoạn vòng đời được áp dụng sẽ linh hoạt thay đổi tùy thuộc vào hoạt 

động, sản phẩm hoặc dịch vụ.  

Một tổ chức cần phải xác định các khía cạnh môi trường trong phạm vi hệ thống quản lý môi 

trường của họ. Tổ chức sẽ xem xét các yếu tố đầu vào và đầu ra (những yếu tố dự định được 

và không dự định được) có liên quan đến các hoạt động trong quá khứ và hiện tại và có liên 

quan, các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức đã được lên kế hoạch hoặc là những sản phẩm 

dịch vụ được phát triển mới; các hoạt động, các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc đã được sửa 

đổi. Sử dụng phương pháp này nên xem xét điều kiện tiến hành cả bình thường và bất thường, 

điều kiện bắt đầu hay kết thúc cũng như các tình huống khẩn cấp có thể đoán trước, được thể 

hiện ở mục 6.1.1.  
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Cần chú ý đến sự xuất hiện của các tình huống khẩn cấp. Thông tin về các khía cạnh môi 

trường được xem như một phần của quản lý sự thay đổi, xem mục A.1.  

Một tổ chức không phải xem xét mỗi sản phẩm, thành phần hoặc nguyên liệu riêng rẽ để xác 

định và đánh giá các khía cạnh môi trường của họ; tổ chức có thể tập trung lại hoặc phân loại 

các hoạt động, các sản phẩm và dịch vụ khi chúng có đặc điểm chung.  

Khi xác định các khía cạnh môi trường, tổ chức có thể xem xét:  

a) phát thải vào không khí;  

b) phát thải vào nước;  

c) phát thải vào đất;  

d) sử dụng nguyên liệu và tài nguyên thiên nhiên;  

e) sử dụng năng lượng;  

f) năng lượng phát ra (ví dụ như nhiệt, bức xạ, độ rung (tiếng ồn), ánh sáng);  

g) phát sinh chất thải và / hoặc các sản phẩm phụ;  

h) sử dụng không gian.  

Ngoài các khía cạnh môi trường mà có thể kiểm soát trực tiếp, một tổ chức xác định những 

khía cạnh môi trường mà tổ chức có thể ảnh hưởng đến. Những khía cạnh này có thể liên 

quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà tổ chức được cung cấp hoặc cung cấp cho các đơn vị 

khác, bao gồm cả quá trình thuê ngoài . Đối với sản phẩm dịch vụ mà tổ chức cung cấp cho 

những đơn vị khác, việc sử dụng và xử lý cuối vòng đời của sản phẩm và dịch vụ có thể bị 

giới hạn. Tuy nhiên trong mọi trường hợp, bản thân tổ chức cần xác định mức độ kiểm soát 

để có thể thực hiện, các khía cạnh môi trường nó có thể ảnh hưởng đến, và mức độ mà tổ 

chức chọn để tiến hành ảnh hưởng đó.  

Cần xem xét đến các khía cạnh môi trường liên quan đến hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của 

tổ chức, chẳng hạn như:  

- Thiết kế và phát triển, các quá trình, sản phẩm và dịch vụ của mình;  

- Mua nguyên liệu, bao gồm cả khai thác;  

- Quá trình hoạt động hoặc sản xuất, bao gồm cả lưu kho;  

- Hoạt động và bảo trì các thiết bị, tài sản của tổ chức và cơ sở hạ tầng;  
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- Hoạt động môi trường và thực tiễn của các nhà cung cấp bên ngoài;  

- Vận chuyển sản phẩm và cung cấp dịch vụ, bao gồm cả bao bì;  

- Lưu trữ, sử dụng và quá trình xử lý cuối cùng đối với sản phẩm;  

- Quản lý chất thải, bao gồm cả việc tái sử dụng, sửa mới, tái chế và xử lý.  

Tuy không có phương pháp độc lập để xác định các khía cạnh môi trường quan trọng nhưng 

phương pháp này và chuẩn mưc được sử dụng phải cung cấp kết quả phù hợp. Các tổ chức 

đặt ra các chuẩn mực để làm căn cứ xác định các khía cạnh môi trường của mình Tiêu chuẩn 

môi trường là chuẩn mực chính và cơ bản nhất để đánh giá các khía cạnh môi trường. Tiêu 

chuẩn có thể liên quan đến các khía cạnh môi trường (ví dụ: loại, kích cỡ, tần suất) hoặc các 

tác động môi trường (ví dụ như quy mô, mức độ nghiêm trọng, thời gian, tiếp xúc). Các tiêu 

chuẩn khác có thể cũng được sử dụng. Một khía cạnh môi trường có thể không chi tiết  khi 

chỉ xem xét tiêu chuẩn môi trường. Tuy nhiên nó có thể đạt hoặc vượt quá ngưỡng để xác 

định tầm quan trọng khi xem xét các chuẩn mực khác. Những chuẩn mực khác có thể bao 

gồm các vấn đề của tổ chức, chẳng hạn như các yêu cầu pháp lý hoặc mối quan tâm của các 

bên hữu quan. Những chuẩn mực khác không nhằm mục đích sử dụng để hạ thấp tầm quan 

trọng của một khía cạnh dựa vào tác động môi trường của nó.  

Một khía cạnh môi trường có ý nghĩa có thể dẫn đến một hoặc nhiều hơn tác động đáng kể 

tới môi trường, và do đó có thể dẫn đến rủi ro và cơ hội cần phải được giải quyết để đảm bảo 

rằng tổ chức có thể đạt được các đầu ra dự kiến trong hệ thống quản lý môi trường của mình.  

A.6.1.3 Nghĩa vụ tuân thủ   

Các tổ chức xác định một cách chi tiết đầy đủ đối với các nghĩa vụ tuân thủ được nêu trong 

mục 4.2  để áp dụng đối với các khía cạnh môi trường của tổ chức, và làm thế nào để áp dụng 

đối với tổ chức. Nghĩa vụ tuân thủ bao gồm các yêu cầu pháp lý mà một tổ chức phải tuân 

theo và các yêu cầu khác mà tổ chức có bổn phận phải làm hoặc lựa chọn để thực hiện theo.  

Các yêu cầu pháp lý bắt buộc liên quan đến các khía cạnh môi trường của một tổ chức có thể 

bao gồm:  

a) yêu cầu từ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền liên quan khác;  

b) luật và các quy định quốc tế, quốc gia và địa phương;  

c) yêu cầu quy định trong giấy phép, giấy chứng nhận hoặc các mẫu giấy phép khác;  

d) các đơn đặt hàng, quy định hoặc hướng dẫn từ cơ quan quản lý;  

e) những phán xét của Tòa án hoặc hội đồng xét xử hành chính.  
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Nghĩa vụ tuân thủ cũng bao gồm các yêu cầu bên quan tâm khác liên quan đến hệ thống quản 

lý môi trường của tổ chức mà tổ chức có bổn phận thực hiện hoặc lựa chọn để làm theo, bao 

gồm  

- Thỏa thuận với các nhóm cộng đồng hoặc các tổ chức phi chính phủ;  

- Thỏa thuận với các cơ quan công quyền hoặc khách hàng;  

- Yêu cầu của tổ chức;  

- Nguyên tắc hay điều lệ thực hành tự nguyện;  

- Các cam kết về môi trường một cách tự nguyện ;  

- Nghĩa vụ phát sinh theo thỏa thuận hợp đồng với tổ chức;  

- Tiêu chuẩn công nghiệp và những tiêu chuẩn của tổ chức có liên quan.  

A.6.1.4 Kế hoạch hành động   

Tổ chức lập kế hoạch hành động phải được thực hiện trong hệ thống quản lý môi trường để 

giải quyết các khía cạnh môi trường có ý nghĩa, nghĩa vụ tuân thủ, và những rủi ro cũng như 

cơ hội được xác định trong mục 6.1.1 mà là một lợi thế cho tổ chức để đạt được kết quả dự 

kiến của các hệ thống quản lý môi trường.  

Các hành động được hoạch định có thể bao gồm việc thiết lập các mục tiêu môi trường (xem 

6.2) hoặc có thể tích hợp với các quá trình của hệ thống quản lý môi trường khác, một cách 

riêng biệt hoặc trong mối quan hệ hết hợp. Một số hành động có thể được giải quyết thông 

qua các hệ thống quản lý khác, chẳng hạn như những lĩnh vực liên quan đến sức khỏe và an 

toàn nghề nghiệp, hoặc thông qua các quá trình kinh doanh khác có liên quan đến quản lý rủi 

ro, tài chính hoặc quản lý nguồn nhân lực.  

Khi xem xét lựa chọn công nghệ cho mình, một tổ chức cần xem xét việc sử dụng công nghệ 

sẵn có nhất, nơi có hiệu quả kinh tế, hiệu quả chi phí và được đánh giá là thích hợp.  

Điều này không có nghĩa là các tổ chức có nghĩa vụ phải sử dụng phương pháp hạch toán môi 

trường.  

A.6.2 Mục tiêu môi trường và hoạch định  để đạt được các mục tiêu đó.  

Lãnh đạo cao nhất có thể thiết lập các mục tiêu môi trường ở cấp chiến lược, các cấp độ chiến 

thuật hoặc mức độ hoạt động. Các cấp độ chiến lược bao gồm các cấp độ cao nhất của tổ chức 

và các mục tiêu về môi trường có thể được áp dụng cho toàn bộ tổ chức. Cấp độ chiến thuật 

và hoạt động bao gồm các mục tiêu về môi trường cho các đơn vị cụ thể hoặc chức năng trong 

tổ chức và phải phù hợp với định hướng chiến lược của tổ chức.  
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Mục tiêu môi trường cần được truyền đạt cho những người làm việc dưới sự kiểm soát của tổ 

chức, những người có khả năng ảnh hưởng đến việc đạt được mục tiêu môi trường.  

Các yêu cầu nhằm "chú trọng những khía cạnh môi trường có ý nghĩa" không có nghĩa là từng 

khía cạnh quan trọng về môi trường phải có một mục tiêu môi trường, tuy nhiên, tổ chức vẫn 

ưu tiên thiết lập các mục tiêu môi trường hơn.  

"Phù hợp với các chính sách môi trường" có nghĩa là các mục tiêu môi trường phải phù hợp, 

hài hoà với các cam kết của lãnh đạo cao nhất trong chính sách môi trường, bao gồm các cam 

kết cải tiến liên tục.  

Các chỉ số được lựa chọn để đánh giá các mục tiêu môi trường có thể đo lường được."Đo 

lường" có nghĩa là sử dụng một trong hai phương pháp định lượng và định tính liên quan đến 

một quy mô cụ thể để xác định nếu mục tiêu môi trường đã đạt được. Bằng cách xác định 

"nếu khả thi", không thể phủ nhận rằng có thể có các tình huống không khả thi để đo lường 

mục tiêu môi trường, tuy nhiên, điều quan trọng là tổ chức có thể xác định mục tiêu môi 

trường đã đạt được không.  

Để biết thêm thông tin về các chỉ số môi trường, xem ISO 14.031.  

A.7 Hỗ trợ  A.7.1 Các nguồn lực  

Yếu tố nguồn lực là cần thiết cho sự hoạt động hiệu quả và cải tiến hệ thống quản lý môi 

trường và nâng cao hiệu quả môi trường. Lãnh đạo cao nhất phải đảm bảo rằng những người 

đảm nhiệm công việc liên quan đến hệ thống quản lý môi trường được hỗ trợ với các nguồn 

lực cần thiết. Nguồn lực nội bộ có thể được bổ sung bằng (một) hoặc nhiều nhà cung cấp bên 

ngoài.  

Nguồn lực có thể bao gồm nguồn nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng, công nghệ 

và nguồn lực tài chính. Ví dụ về các nguồn nhân lực bao gồm kỹ năng chuyên môn và kiến 

thức. Ví dụ về các nguồn lực cơ sở hạ tầng bao gồm các tòa nhà, cơ sở của tổ chức, trang thiết 

bị, bể ngầm và hệ thông thoát nươc.  

A.7.2 Quyền hạn   

Các yêu cầu về quyền hạn trong tiêu chuẩn này áp dụng đối với các đối tượng làm việc dưới 

sự kiểm soát của tổ chức, có tác động đến hoạt động môi trường của tổ chức, bao gồm những 

đối tượng:  

a) công việc của họ làm có khả năng gây ra một tác động đáng kể đến môi trường;  

b) người được giao trách nhiệm cho các hệ thống quản lý môi trường, bao gồm người:  

1) xác định và đánh giá tác động môi trường hoặc các nghĩa vụ tuân thủ;  
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2) góp phần vào việc đạt được các mục tiêu về môi trường;  

3) ứng phó với các tình huống khẩn cấp;  

4) thực hiện đánh giá nội bộ;  

5) thực hiện đánh giá sự tuân thủ.  

A.7.3 Nhận thức  

Nhận thức về chính sách môi trường không có nghĩa là nhất thiết phải thuộc các cam kết hay 

là nhân viên làm việc dưới sự kiểm soát của tổ chức có một bản sao các chính sách môi trường 

ở dạng văn bản. Thay vào đó, những người này cần phải nhận thức về sự tồn tại của chính 

sách môi trường, mục đích và vai trò của chúng trong việc đạt được các cam kết, bao gồm 

ảnh hưởng, tác động của những việc họ làm đến khả năng của tổ chức để thực hiện đầy đủ 

các nghĩa vụ tuân thủ.  

A.7.4 Trao đổi thông tin  

Trao đổi thông tin cho phép tổ chức cung cấp và thu thập thông tin có liên quan đến hệ thống 

quản lý môi trường của mình, bao gồm cả thông tin liên quan đến các khía cạnh môi trường 

có ý nghĩa của tổ chức, hoạt động môi trường, nghĩa vụ tuân thủ các khuyến nghị về cải tiến 

liên tục. Trao đổi thông tin là một quá trình hai chiều, trong và ngoài tổ chức.  

Khi tổ chức thiết lập một (hay nhiều) quá trình trao đổi thông tin, nên xem xét cơ cấu tổ chức 

nội bộ để đảm bảo trao đổi thông tin đúng chức năng và phù hợp nhất. Một cách tiếp cận duy 

nhất có thể đủ để đáp ứng nhu cầu của nhiều bên liên quan khác nhau, hoặc nhiều cách tiếp 

cận trong một số trường hợp là cần thiết để giải quyết các nhu cầu cụ thể của nhiều cá nhân 

quan tâm khác nhau.  

Các thông tin tổ chức nhận được có thể là các yêu cầu cụ thể hóa thông tin từ các bên liên 

quan về quản lý các khía cạnh môi trường, hoặc có thể là những suy nghĩ hoặc quan điểm về 

cách thức tổ chức thực hiện quản lý. Những suy nghĩ hay quan điểm có thể tích cực hay tiêu 

cực. Trong trường hợp khiếu nại, điều quan trọng là cần có một câu câu trả lời nhanh chóng 

và rõ ràng từ tổ chức. Một phân tích tiếp theo đó đối với khiếu nại này có thể cung cấp thông 

tin hữu ích để phát hiện các cơ hội cải thiện cho hệ thống quản lý môi trường.  

Trao đổi thông tin nên:  

a) minh bạch, tức là tổ chức phải công khai tất cả những gì được báo cáo;  

b) phù hợp, đáp ứng nhu cầu của các bên quan tâm có liên quan, tạo điều kiện để họ tham gia;  
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c) trung thực, không gây hiểu lầm cho những người làm việc dựa trên các thông tin báo cáo; 

d) thực tế, chính xác và có thể tin cậy;  

e) không loại trừ thông tin có liên quan;  

f) các bên quan tâm có thể hiểu được  

Thông tin về trao đổi thông tin như là một phần của việc quản lý thay đổi, xem mục A.1. Để 

biết thêm thông tin bổ sung về trao đổi thông tin, xem ISO 14.063.  

A.7.5 Thông tin dạng văn bản  

Một tổ chức cần tạo ra và duy trì thông tin dạng văn bản một cách đầy đủ để đảm bảo có một 

hệ thống quản lý môi trường phù hợp, đầy đủ và hiệu quả. Trọng tâm chính là việc thực hiện 

hệ thống quản lý môi trường và hoạt động môi trường, không phải tập trung vào một hệ thống 

điều khiển thông tin dạng văn bản phức tạp.  

Ngoài các thông tin dạng văn bản đòi hỏi phải có những điều khoản cụ thể quy định trong tiêu 

chuẩn này, một tổ chức có thể chọn để tạo ra thông tin dạng văn bản bổ sung cho mục đích 

minh bạch, trách nhiệm giải trình, tính liên tục, nhất quán, đào tạo, hoặc dễ dàng trong việc 

đánh giá.  

Ban đầu thông tin ghi nhận được tạo ra với mục đích khác với hệ thống quản lý môi trường 

có thể được sử dụng. Các thông tin dạng văn bản liên quan đến hệ thống quản lý môi trường 

có thể được tích hợp với các hệ thống quản lý thông tin khác mà tổ chức thực hiện. Hình thức 

của thông tin dạng văn bản không phải là sổ tay.  

A.8 Vận hành A.8.1 Hoạch định và kiểm soát thực hiện Vận hành  

Các loại và mức độ kiểm soát thực hiện vận hành phụ thuộc vào bản chất của các hoạt động, 

các rủi ro và cơ hội, các khía cạnh môi trường có ý nghĩa và nghĩa vụ tuân thủ. Một tổ chức 

có sự linh hoạt để lựa chọn phương pháp kiểm soát vận hành, riêng rẽ hoặc kết hợp, điều này 

thật sự cần thiết để đảm bảo (các) quá trình hoạt động hiệu quả và đạt được các kết quả mong 

muốn. Các phương pháp này bao gồm:  

a) (các) quá trình thiết kế theo cách trên là để ngăn chặn các lỗi và đảm bảo kết quả phù hợp;  

b) sử dụng công nghệ để kiểm soát (các) quá trình và ngăn chặn kết quả bất lợi (ví dụ là kiểm 

soát kỹ thuật);  

c) bằng cách sử dụng nhân sự có năng lực để đảm bảo các kết quả mong muốn;  

d) thực hiện (các) quá trình theo quy định;  
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e) theo dõi hoặc đo lường (các)quá trình  để kiểm tra kết quả;  

f) xác định nhu cầu sử dụng và số lượng thông tin dạng văn bản cần thiết.  

Tổ chức quyết định mức độ kiểm soát cần thiết trong quá trình kinh doanh của mình (ví dụ: 

quá trình mua hàng) để kiểm soát hoặc tác động (một) hay các quá trình thuê ngoài hoặc (một) 

nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ. Quyết định của tổ chức nên dựa trên các yếu tố như:  

- Có kiến thức, năng lực và nguồn lực, bao gồm:  

- Năng lực của các nhà cung cấp bên ngoài để đáp ứng những yêu cầu của hệ thống quản lý 

môi trường của tổ chức;  

- Năng lực kỹ thuật của tổ chức để xác định sự kiểm soát thích hợp hoặc đánh giá sự thích 

hợp của hoạt động kiểm soát;  

- Tầm quan trọng và ảnh hưởng tiềm năng của sản phẩm và dịch vụ đối với khả năng tổ chức 

đạt được kết quả dự định của hệ thống quản lý môi trường;  

- Mức độ chia sẻ kiểm soát quá trình;  

- Khả năng đạt được sự kiểm soát cần thiết bằng cách áp dụng quá trình mua hàng chung  

- Cơ hội cải tiến sẵn có.  

Khi tiến hành thuê ngoài, hoặc khi sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi (một) nhà cung 

cấp bên ngoài, khả năng của tổ chức sử dụng quyền kiểm soát hoặc ảnh hưởng có thể thay 

đổi từ kiểm soát trực tiếp để hạn chế hoặc không ảnh hưởng. Trong một số trường hợp, một 

quá trình thuê ngoài thực hiện tại chỗ dưới sự kiểm soát trực tiếp của một tổ chức; trong các 

trường hợp khác, khả năng của một tổ chức tác động đến quá trình thuê ngoài hay nhà cung 

cấp bên ngoài bị hạn chế.  

Khi xác định loại và mức độ kiểm soát hoạt động liên quan đến các nhà cung cấp bên ngoài, 

bao gồm cả nhà thầu, tổ chức có thể xem xét một hoặc nhiều yếu tố như:  

- Các khía cạnh môi trường và các tác động đến môi trường;  

- Rủi ro và cơ hội liên quan đến việc sản xuất các sản phẩm hoặc việc cung cấp dịch vụ; - 

Nghĩa vụ tuân thủ của tổ chức.  

Để biết thông tin về kiểm soát thực hiện vận hành được xem như là một phần trong quản lý 

thay đổi, xem mục A.1. Để biết thông tin về quan điểm vòng đời, xem A.6.1.2.  

Một quá trình thuê ngoài đáp ứng tất cả những điều sau đây:  
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- Nó nằm trong phạm vi của hệ thống quản lý môi trường;  

- Nó được tích hợp vào hoạt động của tổ chức;  

- Nó là cần thiết để hỗ trợ cho hệ thống quản lý môi trường đạt được kết quả như dự kiến;  

- Trách nhiệm pháp lý của sự phù hợp với yêu cầu được tổ chức lưu giữ lại;  

- Quan hệ giữa tổ chức và các nhà cung cấp bên ngoài  giúp cho các bên quan tâm nhận thức 

được quá trình này và đang được tổ chức thực hiện.  

Các yêu cầu về môi trường là nhu cầu và mong đợi liên quan đến vấn đề môi trường của tổ 

chức mà tổ chức thiết lập cho, và truyền đạt đến các bên liên quan (ví dụ như một chức năng 

nội bộ  như mua hàng; một khách hàng; một nhà cung cấp bên ngoài).  

Một số tác động đáng kể của tổ chức tới môi trường có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển, 

giao hàng, sử dụng, quá trình xử lý cuối chu kì hoặc loại bỏ cuối cùng đối với các sản phẩm 

hoặc dịch vụ. Bằng cách cung cấp thông tin, một tổ chức có thể chủ động ngăn ngừa hoặc 

giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường trong suốt các giai đoạn vòng đời.  

A.8.2 Chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp  

Tổ chức phải có trách nhiệm chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp một cách phù 

hợp với các nhu cầu cụ thể của tổ chức. Thông tin về việc xác định tình huống khẩn cấp, xem 

A.6.1.1.  

Khi hoạch định quá trình chuẩn bị và ứng phó với tình huống khẩn cấp, tổ chức nên xem xét:  

a) phương pháp thích hợp nhất để ứng phó với tình huống khẩn cấp;  

b) quá trình truyền thông nội bộ và bên ngoài ;  

c) (các) hành động cần thiết để ngăn chặn hoặc giảm thiểu tác động môi trường;  

d) áp dụng hành động giảm thiểu và phản ứng phù hợp với từng tình huống khẩn cấp cụ thể;  

e) cần thiết phải có quá trình đánh giá sau đó về các tình huống khẩn cấp để xác định và thực 

hiện các hành động khắc phục;  

f) kiểm tra định kỳ của hành động ứng phó khẩn cấp theo kế hoạch;  

g) đào tạo nguồn nhân lực đảm nhiệm việc thực hiện ứng phó khẩn cấp;  

h) lập danh sách các nhân sự chủ chốt và các đơn vị hỗ trợ, bao gồm cả các chi tiết liên lạc 

(như phòng cháy chữa cháy, dịch vụ làm sạch);  
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i) đường tháo rửa và các điểm lắp ráp;  

j) khả năng hỗ trợ lẫn nhau từ các tổ chức lân cận.  

A.9 Đánh giá hiệu quả thực hiện  

A.9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá A.9.1.1 Khái quát  

Khi xác định những gì cần phải được theo dõi và đo lường, ngoài việc thực hiện các mục tiêu 

môi trường, tổ chức nên Chú thích tới các khía cạnh môi trường có ý nghĩa, nghĩa vụ tuân thủ 

và kiểm soát thực hiện vận hành.  

Các phương pháp tổ chức sử dụng để theo dõi và đo lường, phân tích và đánh giá cần được 

thể hiện rõ trong hệ thống quản lý môi trường, để đảm bảo rằng:  

a) thời điểm thích hợp để kết hợp theo dõi và đo lường với các nhu cầu và phân tích kết quả 

đánh giá;  

b) kết quả theo dõi và đo lường đáng tin cậy, có thể phục hồi và truy vết;  

c) phân tích và đánh giá là đáng tin cậy và có thể phục hồi, và cho phép tổ chức có thông tin 

về các xu hướng.  

Các kết quả phân tích và đánh giá hoạt động môi trường phải được báo cáo tới những người 

có trách nhiệm và quyền hạn để triển khai những hành động thích hợp.  

Để biết thêm thông tin về đánh giá hiệu quả môi trường, xem ISO 14.031.  

A.9.1.2 Đánh giá tuân thủ  

Tần suất và thời gian đánh giá tuân thủ có thể thay đổi tùy theo tầm quan trọng của các yêu 

cầu, sự biến đổi trong điều kiện thực hiện vận hành, các thay đổi về nghĩa vụ tuân thủ và hiệu 

quả hoạt động đã đạt được của tổ chức. Một tổ chức có thể sử dụng một loạt các phương pháp 

để duy trì tri thức và sự hiểu biết về tình trạng tuân thủ của mình, tuy nhiên, tất cả các nghĩa 

vụ tuân thủ cần phải được đánh giá định kỳ.  

Nếu kết quả đánh giá sự tuân thủ chỉ ra việc không đáp ứng được một yêu cầu pháp lý, tổ 

chức cần phải xác định và triển khai thực hiện các hành động cần thiết để đạt được sự tuân 

thủ. Điều này có thể yêu cầu sự trao đổi thông tin với các cơ quan quản lý và thỏa thuận về 

quá trình hành động thực hiện để đáp ứng yêu cầu luật định. Trường hợp thỏa thuận như vậy 

phù hợp, nó sẽ trở thành một nghĩa vụ tuân thủ.  

Một hành động không tuân thủ không nhất thiết phải coi như là một sự không phù hợp nếu, 

ví dụ, nó được xác định và sửa chữa bởi các quá trình của hệ thống quản lý môi trường. Sự 
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không phù hợp liên quan đến hành động tuân thủ cần phải được sửa chữa, ngay cả khi những 

sự không phù hợp không dẫn đến việc không tuân thủ trong thực tế với yêu cầu pháp lý.  

A.9.2 Đánh giá nội bộ  

Đánh giá viên phải độc lập trong hoạt động đánh giá, khi có thể, để tránh sai lệch và xung đột 

lợi ích.  

Sự không phù hợp được xác định trong quá trình kiểm toán nội bộ cần có hành động khắc 

phục thích hợp.  

Khi xem xét các kết quả của các kỳ đánh giá trước, tổ chức nên xem xét:  

a) sự không phù hợp được xác định ở lần đánh giá trước và tính hiệu quả của các hành động;  

b) kết quả đánh giá nội bộ và bên ngoài.  

Để biết thêm thông tin về việc thiết lập chương trình đánh giá nội bộ, thực hiện đánh giá hệ 

thống quản lý môi trường, đánh giá năng lực của đánh giá viên, xem ISO 19011. Đối với 

thông tin về chương trình đánh giá nội bộ trong quản lý thay đổi, xem mục A.1.  

A.9.3 Xem xét của lãnh đạo  

Việc xem xét của lãnh đạo nên thực hiện ở cấp độ cao; không cần phải xem xét các thông tin 

một cách chi tiết. Các nội dung xem xét của lãnh đạo không cần phải giải quyết tất cả cùng 

một lúc. Việc xem xét có thể mất một khoảng thời gian và có thể là một phần của hoạt động 

quản lý thường xuyên theo lịch trình, chẳng hạn như các cuộc họp giao ban hoặc họp về vận 

hành; không cần phải được hoạt động riêng biệt.  

Khiếu nại có liên quan từ các bên liên quan được lãnh đạo xem xem để xác định cơ hội để cải 

thiện.  

Để biết thông tin về xem xét của lãnh đạo như một phần của quản lý thay đổi, xem mục A.1.  

"Phù hợp" đề cập đến sự phù hợp của hệ thống quản lý môi trường với tổ chức, các thực hiện 

vận hành, văn hóa và các hệ thống kinh doanh. "thỏa đáng" dùng để xem nó đáp ứng các yêu 

cầu của tiêu chuẩn quốc tế này và được thực hiện một cách thích hợp. "hiệu lực" đề cập đến 

việc đạt được các kết quả mong muốn.  

A.10 Cải tiến  A.10.1 Tổng quát  

Tổ chức nên xem xét các kết quả phân tích và đánh giá các kết quả hoạt động môi trường, 

đánh giá việc tuân thủ, đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo khi thực hiện hành động để 

cải tiến.  
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Ví dụ về các cải tiến bao gồm hành động khắc phục, cải tiến liên tục, thay đổi mang tính đột 

phá, đổi mới và tổ chức lại.  

A.10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục  

Một trong những mục đích chính của một hệ thống quản lý môi trường là hoạt động như một 

công cụ phòng ngừa. Các khái niệm về hành động phòng ngừa hiện đang được thể hiện trong 

mục 4.1 (sự am hiểu về tổ chức và bối cảnh của nó) và 6.1 (hành động để giải quyết các rủi 

ro và cơ hội).  

A.10.3 Cải tiến liên tục   

Loại, mức độ và thang thời gian của hành động hỗ trợ cải tiến liên tục được tổ chức xác định. 

Hoạt động môi trường có thể được đẩy mạnh bằng cách áp dụng các hệ thống quản lý môi 

trường trong tổng thể hoặc cải thiện một hoặc nhiều các yếu tố của hệ thống.  
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Phụ lục B  

(Tham khảo)  

SỰ TƯƠNG ỨNG GIỮA ISO 14001:2015 và 14001:2004  

  

Bảng B.1 thể hiện sự so sánh giữa phiên bản  (ISO 14001:2015) với phiên bản trước của tiêu 

chuẩn quốc tế (ISO 14001:2004)  

Bảng 1 -  Sự tương ứng giữa ISO 14001:2015 và 14001:2004  

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015  Tiêu chuẩn ISO 14001:2004  

Tiêu đề các điều khoản  Điều 

khoản 

số  

Điều 

khoản 

số  

Tiêu đề các điều khoản  

Giới thiệu      Giới thiệu  

Phạm vi  1  1  Phạm vi  

Tài liệu viện dẫn  2  2  Tài liệu viện dẫn  

Thuật ngữ  và định nghĩa  3  3  Thuật ngữ và định nghĩa  

Bối cảnh của tổ chức(chỉ có tiêu đề)  4      

    4  Những yêu cầu của hệ thống quản lý 

môi trường (chỉ tiêu đề)  

Am hiểu về tổ chức và bối cảnh của 

tổ chức  

4.1      

Am hiểu về nhu cầu và mong đợi 

của các bên quan tâm  

4.2      

Xác định phạm vi của hệ thống của 

hệ thống quản lý môi trường  

4.3  4.1  Những yêu cầu chung  

Hệ thống quản lý môi trường  4.4  4.1  Những yêu cầu chung  

Lãnh đạo (chỉ có tiêu đề)  5      

Lãnh đạo và cam kết  5.1      
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Tiêu chuẩn ISO 14001:2015  Tiêu chuẩn ISO 14001:2004  

Tiêu đề các điều khoản  Điều 

khoản 

số  

Điều 

khoản 

số  

Tiêu đề các điều khoản  

Chính sách môi trường  5.2  4.2  Chính sách môi trường  

 

Nguồn lực,vai trò, trách nhiệm và 

thẩm quyền  

5.3  4.4.1  Nguồn lực,vai trò, trách nhiệm và 

thẩm quyền  

Hoạch định (chỉ có tiêu đề)  6  4.3  Hoạch định (chỉ có tiêu đề)  

Hoạt động để giải quyết rủi ro và cơ 

hội  

6.1      

Khái quát  6.1.1      

Các khía cạnh môi trường  6.1.2  4.3.1  Những khía cạnh môi trường  

Các nghĩa vụ tuân thủ  6.1.3  4.3.2  Yêu cầu luật định và những yêu cầu 

khác  

Hành động hoạch định  6.1.4      

Các mục tiêu môi trường và hoạch 

định để đạt được chúng  

6.2    

  

4.3.3  

  

  

Mục tiêu, chỉ tiêu và các chương 

trình  Các mục tiêu môi trường  6.2.1  

Hành động hoạch định để đạt được 

các mục tiêu môi trường  

6.2.2  

Hỗ trợ (chỉ tiêu đề)  7  4.4  Thực hiện và vận hành (chi tiêu đề)  

Nguồn lực  7.1  4.4.1  Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm và 

thẩm quyền  

Năng lực  7.2  4.4.2  
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Nhận thức  7.3  Năng lực, đào tạo và nhận thức  

Trao đổi thông tin (chỉ tiêu đề)  7.4    

4.4.3  

  

Trao đổi thông tin  

Khái quát  7.4.1  

Trao đổi thông tin nội bộ  7.4.2  

Trao đổi thông tin bên ngoài  7.4.3  

Tài liệu dạng văn bản  7.5  4.4.4  Tài liệu  

Yêu cầu chung  7.5.1  

Tạo và cập nhật  7.5.2  
4.4.5  Kiểm soát tài liệu  

4.5.4  Kiểm soát hồ sơ  

 

Kiểm soát thông tin dạng văn bản  7.5.3  
4.4.5  Kiểm soát tài liệu  

4.5.4  Kiểm soát hồ sơ  

Vận hành (chỉ có tiêu đề)  8  4.4  Thực hiện và vận hành(chỉ có tiêu 

đề)  

Hoạch định và kiểm soát sự vận 

hành  

8.1  4.4.6  Kiểm soát vận hành  

Chuẩn bị và ứng phó với các tình 

huống khẩn cấp  

8.2  4.4.7  Chuẩn bị và ứng phó với các tình 

huống khẩn cấp  

Đánh giá kết quả thực hiện (chỉ có 

tiêu đề)  

9  4.5  Kiểm tra (chỉ tiêu đề)  

Theo dõi, đo lường, phân tích và 

đánh giá (chỉ tiêu đề)  

9.1  4.5.1  Theo dõi và đo lường  

Yêu cầu chung  9.1.1  
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Đánh giá sự tuân thủ  9.1.2  4.5.2  Đánh giá sự tuân thủ  

Đánh giá nội bộ (chỉ có tiêu đề)  9.2    

4.5.5  

  

Đánh giá nội bộ  

Khái quát  9.2.1  

Chương trình đánh giá nội bộ  9.2.2  

Xem xét của lãnh đạo  9.3  4.6  Xem xét của lãnh đạo  

Cải tiến (chỉ tiêu đề)  10      

Khái quát  10.1      

Những điểm không phù hợp và 

hành động khắc phục  

10.2  4.5.3  Những điểm không phù hợp, hành 

động khắc phục và phòng ngừa  

Cải tiến liên tục  10.3      

Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn quốc 

tế này  

Phụ lục 

A  

Phụ lục 

A  

Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn quốc 

tế này  

Sự tương ứng giữa tiêu chuẩn ISO 

14001:2015 và ISO 14001:2004  

Phụ lục 

B  

    

    Phụ lục 

B  

Sự tương ứng giữa tiêu chuẩn ISO 

14001:2004 và ISO 9001:2008  

Tài liệu tham khảo      Tài liệu tham khảo  

 

Bảng tra cứu thuật ngữ        
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Tài liệu tham khảo  

  

1. ISO 14001, hệ thống quản lý môi trường - những hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ 

thống và công nghệ hỗ trợ  

2. ISO 14006, hệ thống quản lý môi trường - hướng dẫn tích hợp thiết kế sinh thái  

3. ISO 14031, hệ thống quản lý môi trường - đánh giá thực hiện môi trường- Những 

hướng dẫn  

4. ISO 14044, hệ thống quản lý môi trường- đánh giá vòng đời- Những yêu cầu và 

hướng dẫn  

5. ISO 14063, hệ thống quản lý môi trường- truyền thông môi trường- Các hướng dẫn 

và ví dụ  

6. ISO 19011, Hướng dẫn về hệ thống quản lý đánh giá.  

7. ISO 31000, Quản lý rủi ro - Nguyên tắc và hướng dẫn  

8. ISO 50001, Hệ thống quản lý năng lượng - Những yêu cầu và hướng dẫn sử dụng 9. 

ISO Hướng dẫn 73, Quản lý rủi ro - Từ vựng  

   

 

Bảng tra cứu thuật ngữ  

  

 Đánh giá 3.4.1  Yêu cầu luật định và các yêu cầu  

khác (các thuật ngữ về nghĩa vụ tuân  

Năng lực 3.3.1 thủ được thừa nhận) 3.2.9  

Nghĩa vụ tuân thủ 3.2.9  

Vòng đời 3.3.3  

Sự phù hợp 3.4.2  

Hệ thống quản lý 3.1.1  

Cải tiến liên tục 3.4.5  

Đo lường 3.4.9  

Hành động khắc phục 3.4.4  
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Theo dõi 3.4.8  

Thông tin dạng văn bản 3.3.2  

Sự không phù hợp 3.4.3  

Hiệu quả 3.4.6  

Mục tiêu 3.2.5  

Môi trường 3.2.1  

Tổ chức 3.1.4  

Khía cạnh môi trường 3.2.2  

Thuê ngoài 3.3.4  

Điều kiện môi trường 3.2.3  

Kết quả hoạt động 3.4.10  

Tác động môi trường 3.2.4  

Ngăn ngừa ô nhiễm 3.2.7  

Hệ thống quản lý môi trường 3.1.2  

Quá trình 3.3.5  

Mục tiêu môi trường 3.2.6  

Yêu cầu 3.2.8  

Kết quả hoạt động môi trường 3.4.11  

Rủi ro 3.2.10  

Chính sách môi trường 3.1.3  

Rủi ro và cơ hội 3.2.11  

Chỉ số 3.4.7  

Lãnh đạo cao nhất 3.1.5 Bên 

quan tâm 3.1.6  

   


