












ISO 50001 là gì?

Là tiêu chuẩn quốc tế về quản lý năng lượng cung cấp một mô hình
khung cho việc tối ưu hóa hiệu quả năng lượng trong các tổ chức
thuộc khu vực công và tư nhân.

Việc chứng nhận tiêu chuẩn ISO 50001 giúp xác định, chứng minh tổ
chức đã cam kết thực hiện cải tiến liên tục trong quản lý năng lượng.
Đồng thời chứng minh tổ chức đã tuân thủ các yêu cầu quy định của
pháp luật và các yêu cầu khác mà tổ chức chấp nhận có liên quan.

Dự kiến tiêu chuẩn ISO 50001 sẽ tác động tới 60% việc sử dụng năng
lượng của thế giới.

Tương thích và có thể tích hợp với các hệ thống quản lý khác như
ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO/IEC 27001 …

Những lợi ích của việc thực hiện ISO 50001 có thể bao gồm:

- Tăng nhận thức và bảo đảm việc tuân thủ các yêu cầu của
pháp luật, và các quy định khác liên quan.

- Giảm chi phí hoạt động và tăng lợi nhuận (Dự báo của
Ofgem, giá năng lượng đến năm 2020 sẽ tăng ít nhất 20%).

- Tạo ra một cơ sở thuận tiện, dễ dàng cho việc quản lý các
hóa đơn và phí tổn năng lượng (Theo một kết quả nghiên cứu
có thể giảm đến 10% tiêu dùng năng lượng cho năm đầu tiên
áp dụng).

- Nhận biết và hiểu các yếu tố có ảnh hưởng đến việc sử dụng
và tiêu thụ năng lượng.

- Sử dụng hiệu quả hơn các nguồn năng lượng sẵn có.

- Thúc đẩy việc thực thi các biện pháp tốt nhất để quản lý năng
lượng và thay đổi hành vi quản lý năng lượng.

- Giảm phát thải khí nhà kính và các khí khác gây ô nhiễm môi
trường.
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