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UBND TỈNH HÀ NAM 

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

         Số:            Hà Nam, ngày          tháng          năm 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường 

trong kinh doanh xăng dầu 

 

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 và Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP ngày 23/3/2016 của Chính phủ quy định về kinh doanh xăng 

dầu, khí đầu mỏ hóa lỏng; 

Thực hiện Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của 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 (LPG);  

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức 

các Lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu năm 

2021 thay thế Kế hoạch số 2148/KH-STN&MT ngày 09/12/2020, cụ thể như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo 

vệ môi trường đặc biệt đối với các cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp tham gia 

trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh xăng dầu. Lớp đào tạo cung cấp cho người 

học một số năng lực để có thể thực hiện được các nghiệp vụ cơ bản về bảo vệ 

môi trường trong kinh doanh xăng dầu. 

2. Yêu cầu 

Sau khi tham gia lớp đào tạo, các học viên nắm được: 

- Nhận thức đúng đắn về vai trò, quyền hạn, trách nhiệm bảo vệ môi 

trường trong kinh doanh xăng dầu. 

- Trình bày và giải thích được những nội dung cơ bản về bảo vệ môi trường 

trong kinh doanh xăng dầu; tổ chức thực hiện các nghiệp vụ bảo vệ môi trường 

trong kinh doanh xăng dầu.  

- Áp dụng được những kiến thức về bảo vệ môi trường để lập được kế 

hoạch và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh 

xăng dầu phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở và bảo đảm đúng quy định của 

pháp luật. 

II. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO 

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh của Tổng đại lý kinh 

doanh xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu, dịch vụ cho 

thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu, vận tải xăng dầu theo quy định tại Nghị định 
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số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh xăng 

dầu. 

- Các đối tượng là tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo 

nghiệp vụ về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu. 

III. NỘI DUNG ĐÀO TẠO 

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

kinh doanh xăng dầu (03 ngày/lớp) 

Nội dung đào tạo đối với các học viên theo Quy định của pháp luật nhưng 

phải đảm bảo 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 

vận 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 hoạch 4 -  4 

 TỔNG 24 14 10 

Đối với mỗi lớp học sau khi kết thúc phải tiến hành kiểm tra, viết bài thu 

hoạch hoặc bài tập tình huống theo nội dung các chuyên đề đã học. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

Dự kiến các lớp đào tạo sẽ tổ chức tại thành phố Phủ Lý trong Quý I năm 

2021. 

Thời gian và địa điểm tổ chức lớp đào tạo cụ thể sẽ thông báo bằng văn 

bản hoặc liên hệ trực tiếp qua điện thoại với các học viên đăng ký tham gia lớp 

đào tạo. 

V. KINH PHÍ 

Giao Chi cục Bảo vệ Môi trường phối hợp với Trường Cao đẳng Công 
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thương Hải Dương xây dựng dự toán kinh phí tổ chức, phương án thu của mỗi 

học viên trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trên cơ sở đảm 

bảo bù đắp được chi phí hợp lý của khoá học theo các quy định về phí và lệ phí 

hiện hành. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đơn vị chủ trì 

- Giao Chi cục Bảo vệ Môi trường chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng 

Công thương Hải Dương thực hiện tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ về BVMT 

trong kinh doanh xăng dầu cho các học viên đạt kết quả tốt. 

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và các cơ quan thông tấn báo 

chí thông báo chiêu sinh rộng rãi đến các đối tượng là các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh dịch vụ xăng dầu; lập danh sách học viên các lớp đào tạo, Giảng viên 

hướng dẫn đào tạo trình lãnh đạo Sở phê duyệt. 

- Tham mưu thành lập Ban tổ chức để điều hành các lớp đào tạo và báo 

cáo kết quả đào tạo với Lãnh đạo Sở. 

- Tổ chức theo dõi, quản lý tổ chức lớp đào tạo, lập danh sách những học 

viên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận báo cáo Lãnh đạo Sở phê duyệt 

- Trung tâm Thông tin tài nguyên và môi trường phối hợp với Chi cục 

Bảo vệ Môi trường công khai Kế hoạch này trên Cổng thông tin điện tử của Sở, 

để các tổ chức cá nhân kinh doanh xăng dầu nắm bắt thực hiện. 

2. Đơn vị phối hợp 

2.1. Trường Cao đẳng Công thương Hải Dương 

- Bố trí giảng viên, các tài liệu liên quan tới lớp đào tạo, tổ chức cho các 

học viên kiểm tra, làm bài tập theo quy định. Báo cáo kết quả lớp đào tạo về sở 

Tài nguyên và Môi trường để ra quyết định công nhận kết quả, danh sách học 

viên được cấp giấy chứng nhận. 

- In ấn Giấy chứng nhận theo đúng phôi mẫu quy định tại Thông tư số 

43/2014/TT-BTNMT theo danh sách học viên được Sở Tài nguyên và Môi 

trường Quyết định cấp giấy chứng nhận. 

- Thực hiện việc thu chi kinh phí của lớp học đối với các học viên khi tham 

gia các khóa đào tạo theo quy định của pháp luật.  

2.2. Các Sở, ban, ngành tỉnh Hà Nam 

Đề nghị Sở Công thương, Chi cục Quản lý thị trường và các Sở, ban 

ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường các huyện thành phố, thị xã, UBND xã phường, thị trấn: kiểm tra, rà soát, 

đôn đốc các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý thực hiện 

các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. 

2.3. Các cơ quan thông tấn báo chí 

Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí (Báo, Đài PTTH, Website Hà 
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Nam): tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch 

tới các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. 

2.4. UBND các xã phường thị trấn 

Đề nghị UBND các xã, phường thị trấn phối hợp phổ biến nội dung Kế 

hoạch và tổng hợp danh sách các cơ sở kinh doanh xăng dầu đang hoạt động 

trên địa bàn quản lý (nội dung danh sách gồm: tên, địa chỉ cơ sở, người đại 

diện, số điện thoại liên hệ) gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: 

Phường Lam Hạ, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam. 

2.5. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ xăng dầu 

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu nghiêm túc thực hiện 

các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam đề nghị các cơ quan đơn vị, 

quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh (để b/cáo); 

- Sở Công Thương tỉnh Hà Nam; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Phòng TN&MT các huyện, thành phố, thị xã; 

- Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nam;                (p/hợp thông báo) 

- Báo, Đài PTTH, Website Hà Nam;              

- UBND xã, phường, thị trấn; 

- Trung tâm TTTN&MT;   

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ (thực hiện); 

- Trường Cao đẳng Công thương Hải Dương (để p/hợp t/hiện); 

- Lưu: VT, MT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hảo 
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