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THÔNG BÁO 

Về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong 

kinh doanh xăng dầu 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 349/ĐTBDCB-PTNL 

ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và 

môi trường về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ môi trường 

trong kinh doanh xăng dầu. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động 

trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu có nhu cầu, đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng 

nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, cụ thể: 

1. Nội dung bồi dưỡng: 

- Một số khái niệm cơ bản về môi trường; 

- Những quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá 

nhân trong kinh doanh xăng dầu; 

- An toàn môi trường trong quá trình sang chiết, vận chuyển, lưu trữvà kinh 

doanh xăng dầu; 

- Một số biện pháp kỹ thuật xử lý nước thải nhiễm dầu; ứng phó sự cố môi 

trường trong kinh doanh xăng dầu; 

- Một số biện pháp công nghệ xử lý chất thải rắn trong kinh doanh xăng dầu; 

- Một số giải pháp quản lý nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của hoạt động kinh 

doanh xăng dầu đến môi trường và sức khỏe con người. 

2. Hình thức tổ chức: Đào tạo bằng hình thức trực tiếp hoặc từ xa. 

3. Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian bồi dưỡng: 03 ngày. 

- Địa điểm tổ chức: Tùy thuộc nhu cầu của tổ chức/cá nhân đặt hàng/tham dự. 

4. Học phí: 1.000.000 đồng/học viên/khóa 

5. Giấy chứng nhận: Học viên hoàn thành khóa học sẽ được Trường Đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường cấp Giấy chứng nhận “Hoàn thành 

khóa bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu”. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: TS.  Phùng  Văn Hảo,  Phó  Giám đốc điều hành 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nhân lực; Điện thoại: 0243.661.7666 (máy lẻ 

22); DĐ: 0978.194.569; Email: phunghaotnmt@gmail.com. 
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Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức, cá 

nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu có nhu cầu được biết và đăng 

ký tham gia khóa bồi dưỡng./. 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- Sở Công Thương (Phối hợp); 

- UBND các huyện, thành phố (Phối hợp); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng ĐKĐĐ (đăng tải trên Website của Sở); 

- Văn phòng Sở; 

- Phòng Môi trường; 

- Lưu: VT (Thêm).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Minh 
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