
Chứng minh trách nhiệm của bạn 
với môi trường

THÁCH THỨC CỦA DOANH NGHIỆP
Bảo tồn môi trường là một trong những cuộc khủng hoảng lớn mà
chúng ta đang phải đối mặt trên thế giới. Khi mà khách hàng ngày
càng có ý thức hơn về môi trường, các doanh nghiệp buộc phải
chạy theo xu hướng. Việc quản lý phù hợp các vấn đề môi trường
góp phần tích cực vào lợi ích kinh tế và tăng khả năng cạnh tranh
của công ty. Việc đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường cao là điều
quan trọng đối với hình ảnh và danh tiếng của công ty. Bằng chứng
về cách tiếp cận có trách nhiệm đang nhanh chóng trở thành một
tiêu chí mua hàng chính.

ISO 14001 LÀ GÌ?
ISO 14001 là tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS) quốc
tế áp dụng cho mọi tổ chức, mọi nơi. Dựa trên chu trình Kế hoạch -
Thực hiện - Kiểm tra - Hành động, ISO 14001 cung cấp một khuôn
khổ và chỉ rõ các yêu cầu quan trọng nhất để xác định, kiểm soát và
giám sát các khía cạnh và tác động môi trường của bất kỳ tổ chức
nào, cũng như cách thức quản lý và cải tiến toàn bộ hệ thống.

CÁC LĨNH VỰC NÀO ĐƯỢC PHẢI THEO DÕI 
ISO 14000?
Các lĩnh vực chính được đề cập trong loạt bài này là:
• Hệ thống quản lý môi trường (EMS)
• Đánh giá môi trường
• Nhãn Môi trường và Bản công bố Môi trường
• Đánh giá hoạt động môi trường
• Đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA)
• Truyền thông môi trường
• Giám sát khí nhà kính (KNK)

CHỨNG NHẬN 
HỆ THỐNG QUẢN LÝ 
MÔI TRƯỜNG



Để biết thêm thông tin:
Email: contact.vn@bureauveritas.com 
Website: www.bureauveritas.vn

LỢI ÍCH CHÍNH

Giảm sự cố phát sinh trách nhiệm pháp lý,
do đó giảm chi phí bảo hiểm

Đảm bảo khách hàng, nhà đầu tư, công
chúng, cộng đồng bằng cách thể hiện
cam kết

Cải thiện kiểm soát chi phí bằng cách
tiết kiệm nguyên liệu đầu vào và năng
lượng

Tạo cơ sở dữ liệu tri thức để trao đổi
thông tin hiệu quả trong công ty

Cấu trúc bậc cao (HLS) để dễ dàng tích hợp
với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác

Hỗ trợ việc đạt được giấy phép và ủy
quyền cho thương mại địa phương

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN CỦA CHÚNG TÔI
Các bước chính trong quy trình chứng nhận của chúng tôi là:

SURVEILLANCE  
AUDITS

CERTIFICATE  
ISSUED

STAGE 2

STAGE 1
PRE-AUDIT  
(OPTIONAL)

• Định nghĩa phạm vi chứng nhận

• Tiền đánh giá (tùy chọn): phân tích lỗ hổng và xác định vị trí hiện tại
của bạn so với tiêu chuẩn
• Đánh giá chứng nhận được thực hiện trong 2 giai đoạn:
- Giai đoạn 1 - Đánh giá mức độ sẵn sàng được thực hiện để thẩm tra
rằng tổ chức đã sẵn sàng để được chứng nhận
- Giai đoạn 2 - Đánh giá việc thực hiện, bao gồm cả tính hiệu quả của hệ
thống quản lý của tổ chức
- Chứng chỉ có giá trị trong 3 năm được cấp khi kết quả đánh giá giai
đoạn 2 đạt yêu cầu

- Giám sát đánh giá để thẩm tra rằng hệ thống quản lý tiếp tục đáp ứng
các yêu cầu của tiêu chuẩn và giám sát việc cải tiến liên tục

- Tái chứng nhận sau 3 năm để xác nhận sự phù hợp và hiệu quả liên
tục của toàn bộ hệ thống quản lý
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CHỨNG NHẬN

• Khách hàng trọng điểm
• Khả năng lãnh đạo
• Quy trình tiếp cận

• Hệ thống tiếp cận để quản lý
• Cải tiến liên tục

• Đưa ra quyết định
dựa trên thực tế

TẠI SAO CHỌN DỊCH VỤ CỦA BUREAU VERITAS?
MẠNG LƯỚI
Với 150.000 chứng chỉ ISO đang có hiệu lực và +7.400 đánh giá viên lành nghề,
Bureau Veritas có mặt tại 140 quốc gia với các chuyên viên địa phương tại 80 quốc gia.

CHUYÊN MÔN
Chứng nhận Bureau Veritas dựa vào +400 đánh giá viên môi trường có kinh nghiệm sâu rộng về 
các vấn đề môi trường và kỹ thuật, cũng như kiến thức chuyên sâu về các quy định, thị trường và 
ngôn ngữ địa phương cho phép họ cung cấp các giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn .    

SỰ CÔNG NHẬN
Bureau Veritas là công ty dẫn đầu thị trường trên toàn thế giới với hơn 20.000 công ty tại 127 quốc 
gia đã được chứng nhận ISO 14001.

DẤU CÔNG NHẬN TOÀN CẦU
Dấu chứng nhận của Bureau Veritas là một biểu tượng được công nhận trên toàn cầu về 
cam kết liên tục của tổ chức của bạn đối với sự xuất sắc, bền vững và đáng tin cậy.

CẢI TIẾN
LIÊN TỤC
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