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KẾ HOẠCH 

Về tổ chức đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường cho các tổ chức,  

cá nhân kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 

 

Căn cứ Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường Quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong 

kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức đào 

tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu, 

khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh 

doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng. 

- Tập huấn nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh 

doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng cho đội ngũ cán bộ và nhân viên trực tiếp 

kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng. 

2. Yêu cầu:  

-.Chương trình đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng 

dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng phải thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 

43/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

- Kết thúc khóa đào tạo, học viên có kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường 

trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; có khả năng áp dụng vào thực tế 

tại cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và là điều kiện để xem xét cấp 

Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO: 

1. Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 11, năm 2020. 

1.1. Lớp nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu: 

Tổng thời lượng bồi dưỡng dự kiến: 03 ngày. 

1.2. Lớp nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa 

lỏng: 

Tổng thời lượng bồi dưỡng dự kiến: 03 ngày. 
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2. Địa điểm đào tạo: Tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Ghi chú: Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ có thông báo sau. 

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 

1. Khung Chương trình: 

1.1. Chương trình đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong lĩnh vực kinh 

doanh xăng dầu bao gồm các chuyên đề chính sau:  

TT  Tên chuyên đề 

Thời lượng (tiết) 

Tổng 
Lý 

thuyết  

Thảo 

luận, 

thực 

hành 

1 

Chuyên đề 1: Ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh 

xăng dầu đến môi trường, sức khỏe con người và 

biện pháp quản lý. 

4 3 1 

2 

Chuyên đề 2: Những quy định của pháp luật, trách 

nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi trường của tổ chức, cá 

nhân trong kinh doanh xăng dầu. 

4 2 2 

3 

Chuyên đề 3: Một số biện pháp quản lý, xử lý nước 

thải nhiễm dầu; ứng phó sự cố tràn dầu và sự cố cháy 

nổ trong kinh doanh xăng dầu. 

4 3 1 

4 
Chuyên đề 4: An toàn môi trường trong quá trình 

vâṇ chuyển và kinh doanh xăng dầu. 
4 3 1 

5 
Chuyên đề 5: Một số biện pháp quản lý, xử lý chất 

thải rắn trong kinh doanh xăng dầu.  
4 3 1 

6 Thảo luận hoặc viết thu hoac̣h 4 -  4 

 TỔNG 24 14 10 

1.2. Nội dung chương trình đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong lĩnh 

vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (viết tắt là: LPG): 

TT  Tên chuyên đề 

Thời lượng (tiết) 

Tổng 
Lý 

thuyết  

Thảo 

luận, 

thực 

hành 

1 
Chuyên đề 1: Ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh 

LPG đến môi trường, sức khỏe con người và biện 
4 3 1 
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TT  Tên chuyên đề 

Thời lượng (tiết) 

Tổng 
Lý 

thuyết  

Thảo 

luận, 

thực 

hành 

pháp quản lý. 

2 

Chuyên đề 2: Những quy định của pháp luật, trách 

nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ môi trường của tổ chức, cá 

nhân kinh doanh LPG. 

4 2 2 

3 
Chuyên đề 3: An toàn môi trường trong quá trình 

chiết nạp, vâṇ chuyển, kinh doanh LPG. 
4 3 1 

4 
Chuyên đề 4: Sự cố môi trường trong kinh doanh 

LPG, nguyên nhân và biện pháp quản lý.  
2 2 - 

5 
Thảo luận các chuyên đề đã học hoặc viết thu 

hoac̣h. 
2 - 2 

 TỔNG 16 10 6 

2. Đánh giá kết quả học tập và cấp giấy chứng nhận: 

- Kết thúc chương trình đào tạo này Học viên sẽ làm bài kiểm tra để đánh 

giá kết quả học tập. Nội dung, hình thức, thời gian kiểm tra do Ban tổ chức lớp học 

quy định khi thưc̣ hiêṇ khóa đào tạo. 

- Điểm kiểm tra được chấm theo thang điểm hê ̣10, bài kiểm tra phải đaṭ từ 5 

điểm trở lên mới đaṭ yêu cầu.  

- Nếu Học viên có điểm kiểm tra chưa đaṭ yêu cầu hoăc̣ không tham dự đầy 

đủ các tiết học thì phải học lại chuyên đề và tổ chức kiểm tra lại, việc tổ chức kiểm 

tra lại do ban tổ chức lớp quy định. 

- Học viên có điểm kiểm tra trong chương trình đào tạo đaṭ yêu cầu được 

xem xét, công nhận và được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận 

hoàn thành khóa đào tạo. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Chi cục Bảo vệ môi trường 

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị có chức năng tư vấn, đào tạo chuẩn bị đầy đủ 

các điều kiện cần thiết theo quy định tại Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT để mở 

lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường cho các tổ chức, các nhân kinh doanh 

xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020.  

- Tham mưu cho Sở: Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, tham gia giảng 

dạy; Ra Thông báo tuyển sinh đến các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa 

lỏng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để đăng ký; Quyết định danh sách và số lượng học 
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viên tham gia đào tạo đảm bảo chất lượng học tập; Quyết định cấp giấy chứng nhận 

chứng nhận cho học viên có đủ điều kiện sau khi kết thúc khóa học. 

- Tham mưu cho Sở thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Thông tư 

số 43/2014/TT-BTNMT. 

2. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường 

Thông báo tuyển sinh đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh 

xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng đến các tổ chức, cá nhân theo kế hoạch này trên 

trang wedsite của Sở. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong 

kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Công Thương (để biết); 

- UBND các huyện, TP. Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm CNTT TN&MT; 

- Văn phòng Sở; 

- Chi nhánh Xăng dầu Lạng Sơn; 

- Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn; 

- Lưu: VT, BVMT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Ngô Viết Hải 
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