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KẾ HOẠCH  

Tổ chức đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020 

 

Căn cứ Thông tư 43/2014/TT-BTNMT ngày 29 tháng 7 năm 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; 

Căn cứ văn bản số 2249/TCMT-ĐT&TTMT ngày 13 tháng 11 năm 2014 của 

Tổng cục Môi trường về việc triển khai Thông tư quy định về đào tạo nghiệp vụ 

bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; 

Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2015 của 

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn; 

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo nghiệp vụ 

bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020, 

với những nội dung chính như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu. 

- Nhằm nâng cao nhâṇ thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm bảo vệ môi 

trường trong kinh doanh xăng dầu cho các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh 

xăng dầu trên địa bàn tỉnh; 

- Trang bị những nôị dung cơ bản về bảo vệ môi trường trong kinh doanh 

xăng dầu cho các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; 

- Có kỹ năng cơ bản về công tác quản lý, xử lý, khắc phục, hạn chế tác động 

của ô nhiễm môi trường trong kinh doanh xăng dầu. 

- Đảm bảo việc triển khai thực hiện theo đúng quy định. 

II. Đối tượng đào tạo. 

1. 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... 

2. Tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng trên có nhu cầu tham gia khóa đào 

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

III. Nội dung chương trình đào tạo 

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

xăng dầu bao gồm các chuyên đề chính sau: 

- Chuyên đề 1: Ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh xăng dầu đến môi 

trường, sức khỏe con người và biện pháp quản lý 



- 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 

- 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 

- Chuyên đề 4: An toàn môi trường trong quá trình vâṇ chuyển và kinh doanh 

xăng dầu 

- Chuyên đề 5: Một số biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn trong kinh doanh 

xăng dầu 

IV. Kinh phí thực hiện. 

Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn thu học phí (bao gồm chi phí cho tổ 

chức lớp học, tài liệu, giảng dạy, kiểm tra, chấm bài, in ấn cấp giấy chứng nhận...) 

V. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 10 năm 2020. 

- Địa điểm: Tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

(Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau) 

VI. Tổ chức thực hiện. 

1. Giao Phòng Môi trường tham mưu triển khai thực hiện các nội dung của kế 

hoạch theo đúng quy định. 

2. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đăng tải Kế hoạch 

trên Website của Sở./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng Môi trường; 

- Trung tâm CNTT TNMT; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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