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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Viện: Công nghệ sinh học và Môi trường 

Bộ môn: Kỹ thuật môi trường  

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần: 

- Tiếng Việt:  ISO 14000 và Kiểm toán môi trường  

- Tiếng Anh: ISO 14000 and Environmental Auditing   

Mã học phần:  ENE375    Số tín chỉ: 03  

Đào tạo trình độ:   Đại học    

Học phần tiên quyết:   

2. Thông tin về giảng viên: 

Họ và tên:  Trần Thị Tâm    Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ  

Điện thoại: 0989766242     Email: trantam@ntu.edu.vn 

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên:   

Địa điểm, lịch tiếp SV: Sáng thứ 3 và thứ 6 tại VP bộ môn Kỹ thuật môi trường. 

3. Mô tả tóm tắt học phần: 

        Học phần trang bị các khái niệm và phương pháp thực thi hệ thống quản lý môi 

trường, ISO 14000 và hệ thống kiểm toán môi trường; hướng dẫn thiết lập hệ thống kiểm 

toán độc lập và kiểm toán hệ thống nội bộ để đảm bảo duy trì chứng chỉ ISO 14001; 

nhằm cung cấp cho người học kỹ năng xây dựng hệ thống quản lý môi trường và thiết lập 

được hệ thống kiểm toán môi trường theo ISO. 

4. Mục tiêu: 

Giúp sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về hệ thống quản lý môi trường theo 

ISO 14000; phương pháp kiểm toán môi trường, phương pháp kiểm toán chất thải. Qua 

đó, có thể xây dựng một chương trình kiểm toán môi trường thực tế.   

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 

a. Nắm vững các nội dung chính của bộ tiêu chuẩn ISO 14000  

b.  Phân biệt từng thành phần, phạm vi, đối tượng áp dụng theo tiêu chuẩn ISO thành 

phần 

c.  Nắm rõ các bước thực hiện ISO 14000 

d. Thực hiện việc đánh giá theo yêu cầu ISO 

e. Đánh giá mối liên hệ giữa ISO 14000 với các hệ thống quản lý chất lượng khác 
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f. Nắm được khái niệm và ý nghĩa thực hiện kiểm toán môi trường  

g.  Xây dựng quy trình kiểm toán theo nguyên tắc chung 

h.  Phân biệt vai trò trách nhiệm giữa các đối tượng thực hiện, các loại kiểm toán môi 

trường 

i.  Nắm được nội dung và các bước thực hiện kiểm toán chất thải 

6. Kế hoạch dạy học:  

6.1 Lý thuyết: 

STT Chương/Chủ đề 

Nhằm 

đạt 

KQHT 

Số 

tiết 

Phương pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị của 

người học 

 

 

 

 

1 

Giới thiệu chung về bộ tiêu 

chuẩn quốc tế ISO 14000 

-Khái niệm, nguồn gốc và sự 

hình thành bộ tiêu chuẩn 

ISO 14000 

-Các định nghĩa và các thuật 

ngữ liên quan  

- Nội dung và cấu trúc của 

tiêu chuẩn ISO 14000  

- Phạm vi và mục đích của 

bộ tiêu chuẩn ISO 14000 

a, b 9 - Thảo luận các 

quy định, hình 

thức đánh giá, 

kiểm tra khi 

học HP. 

- Giới thiệu các 

nội dung và kết 

quả mong đợi 

khi học HP. 

- Thuyết giảng 

trực tiếp trên 

lớp. 

- Chia nhóm 

thảo luận các 

chủ đề liên 

quan đến nội 

dung bài học. 

- Tham gia đầy đủ 

các tiết học trên 

lớp; 

- Đọc trước tài 

liệu liên quan đến 

nội dung học 

phần, giảng viên 

đã upload lên hệ 

thống Elearning. 

 

 

 

 

 

2 

Quy trình thực hiện hệ thống 

quản lý môi trường theo ISO 

14001 

- Giới thiệu chung về hệ 

thống quản lý môi trường và 

các tổ chức có thể áp dụng 

ISO 14001 

- Lợi ích của việc thực thi 

ISO 14001 

- Mô hình của hệ thống quản 

lý môi trường theo ISO 

14001 

 

 

 

c, d, e 

 

 

 

10 

- Thuyết giảng 

trực tiếp trên 

lớp. 

- Chia nhóm 

thảo luận các 

chủ đề liên 

quan đến nội 

dung bài học. 

-  Ôn tập những 

nội dung đã học 

trong chương 1. 

- Đọc trước tài 

liệu liên quan đến 

nội dung học 

phần, giảng viên 

đã upload lên hệ 

thống Elearning. 
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- Quá trình công nhận chứng 

chỉ ISO 14000 

- Mối liên hệ giữa ISO 9001 

và ISO 14001 

- Quá trình tiếp cận hệ thống 

tiêu chuẩn quốc tế của Việt 

Nam 
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Giới thiệu chung về kiểm 

toán hệ thống quản lý môi 

trường (HTQLMT) 

- Khái niệm và lịch sử phát 

triển của kiểm toán môi 

trường 

- Mục đích của kiểm toán 

HTQLMT 

- Phân loại kiểm toán và quy 

trình kiểm toán chung 

- Nguyên tắc chung kiểm 

toán môi trường  

- Các yêu cầu về phẩm chất 

và năng lực đối với kiểm 

toán viên HTQLMT 

- Các yêu cầu về trách nhiệm 

của bên kiểm toán và bên 

được kiểm toán trong kiểm 

toán HTQLMT 

- Kiểm toán nội bộ 

HTQLMT ISO 14001 

f, g, h 15 - Thuyết giảng 

trực tiếp trên 

lớp. 

- Chia nhóm 

thảo luận các 

chủ đề liên 

quan đến nội 

dung bài học. 

-  Ôn tập những 

nội dung đã học 

trong chương 2. 

- Đọc trước tài 

liệu liên quan đến 

nội dung học 

phần, giảng viên 

đã upload lên hệ 

thống Elearning. 
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Kiểm toán chất thải 

- Tổng quan về kiểm toán 

chất thải 

- Nội dung kiểm toán chất 

thải 

- Các bước thực hiện kiểm 

toán chất thải 

- Các trường hợp nghiên cứu 

điển hình tại Việt Nam và 

trên thế giới. 

i 6 - Thuyết giảng 

trực tiếp trên 

lớp. 

- Chia nhóm 

thảo luận các 

chủ đề liên 

quan đến nội 

dung bài học. 

-  Ôn tập những 

nội dung đã học 

trong chương 3. 

- Đọc trước tài 

liệu liên quan đến 

nội dung học 

phần, giảng viên 

đã upload lên hệ 

thống Elearning. 

6.2 Thực hành:  (nếu có) 

STT Bài/Chủ đề Nhằm Số Phương pháp Chuẩn bị của 
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đạt 

KQHT 

tiết dạy – học người học 

1 

1.1 

… 

     

7. Tài liệu dạy và học: 

STT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ khai 

thác tài liệu 

Mục đích  

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Lê Thị Hồng 

Trân 

Thực thi hệ 

thống quản lý 

môi trường ISO 

14001 

2010 Đại học 

Quốc 

Gia TP 

Hồ Chí 

Minh 

Thư viện  ×  

2 Lê Thị Hồng 

Trân 

Kiểm toán hệ 

thống quản lý 

môi trường Iso 

14001 cho tổ 

chức. 

2008 Đại học 

Quốc 

Gia TP 

Hồ Chí 

Minh 

GV cung cấp ×  

3 Trần Thị Tâm Bài giảng Iso 

14000 và KTMT 

2020 ĐH Nha 

Trang 

GV cung cấp x  

4 Lê Huy Bá Hệ quản trị môi 

trường ISO 

14001 

2006 Nhà XB 

khoa 

học và 

kỹ thuật 

GV cung cấp x  

5 Tiêu chuẩn 

Việt nam 

Hệ thống quản 

lý môi trường – 

Các yêu cầu và 

hướng dẫn sử 

dụng 

2015 Hà Nội Thư viện  × 

6 Ken 

Whitelaw 

ISO 14001 – 

Environmental 

system 

handbook 

2003 Elsevier GV cung cấp  × 

7 A.J.Edwards  ISO 14001- 

Envrironmental 

Certification – 

Step by Step 

2006 Revised 

Edition 

GV cung cấp  × 

8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần: 

- Sinh viên phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo quy chế về thời gian lên lớp 

và thời gian tự học/ tự nghiên cứu theo học chế tín chỉ. 

- Thu thập thêm tài liệu liên quan đến học phần để rèn luyện kỹ năng tìm kiếm tài 

nguyên, nâng cao năng lực tự học tập, tự nghiên cứu, chủ động trong công việc. 
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- Tự nghiên trước tài liệu về vấn đề sẽ học trước khi đến lớp, ghi nhận những điều chưa 

hiểu hoặc những điều bản thân còn thắc mắc để hỏi giảng viên, hoặc đưa ra trước buổi 

thảo luận để chủ động thu nhận kiến thức trên lớp. 

- Tham dự đầy đủ semina, thảo luận, tham quan thực tế; làm bài tập nhà, làm bài báo cáo 

giữa kỳ.  

9. Đánh giá kết quả học tập: 

9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến): 

Lần 

kiểm 

tra 

Tiết 

thứ 

Hình thức 

kiểm tra 
Chủ đề/Nội dung được kiểm tra 

Nhằm đạt 

KQHT 

1 16 Bài tự luận 

(trên lớp) 

Chủ đề 1,2 a,b,c,d,e 

2 30 Bài tự luận 

(Elearning) 

Chủ đề 3 f,g,h 

3 40 Báo cáo 

nhóm hoặc 

cá nhân 

Case study liên quan đến nội dung học phần  

do giảng viên cung cấp 

a,b,c,d,e, 

f,g,h,j 

9.2 Thang điểm học phần: 

STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Điểm bài báo cáo hoặc thuyết trình a,b,c,d,e 
20 

2 Điểm kiểm tra giữa kì a,b,c,d,e,f,g,h 
20 

3 Chuyên cần/thái độ  
10 

4 Thi kết thúc học phần 

- Hình thức thi: Thi tự luận 

- Đề mở:    Đề đóng:   

a,b,c,e,f,g,h,i 50 

 

 TRƯỞNG BỘ MÔN GIẢNG VIÊN 

 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)  

 

 

 

 

 

                                                                                                 Trần Thị Tâm 




