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THÔNG BÁO  

V/v mở lớp đào tạo trực tuyến nghiệp vụ bảo vệ môi trường 

 trong kinh doanh xăng dầu năm 2021 

 

Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh xăng dầu. 

 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt dự toán thu, chi tổ chức các lớp đào tạo nghiệp 

vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu năm 2021, 

Do tình hình phức tạp của đại dịch Covid-19, Sở Tài nguyên và Môi trường 

thông báo đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu (đã đăng ký tham gia lớp 

đào tạo) về việc mở lớp đào tạo trực tuyến nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh 

doanh xăng dầu năm 202 1, như sau: 

1. Chương trình học: 

- Thời gian học: vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 10/12/2021 (thứ sáu) 

- Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường, số 18, đường Hùng Vương, 

Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

- Hình thức học: Trực tuyến, đường truyền trực tuyến qua nền tảng Zoom 

như sau: 

Links Lớp học trực tuyến: https://zoom.us/j/95131266087 

Yêu cầu: Đường truyền mạng internet tối thiểu 20mb.  

2. Hình thức kiểm tra: 

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ gửi tài liệu và bài kiểm tra (mỗi chuyên đề 

là 01 bài kiểm tra, tổng cộng có 05 bài kiểm tra/05 chuyên đề) qua đường bưu điện. 

Khi kết thúc học trực tuyến, đề nghị các học viên gửi bài làm của bài kiểm tra 

thông qua đường bưu điện hoặc trực tiếp (nếu có điều kiện) về Sở Tài nguyên và 

Môi trường (thông qua địa chỉ Chi cục Bảo vệ môi trường, số 18, Hùng Vương, 

Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) trước ngày 17/12/2021. Quá thời 

gian nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ không nhận kết quả làm bài của các 

học viên.  

3. Cấp Giấy chứng nhận 

https://zoom.us/j/95131266087


- Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ cấp giấy chứng nhận cho các học viên có 

kết quả đạt yêu cầu (từ 5 điểm trở lên). 

- Giấy chứng nhận sẽ được Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển trực tiếp 

bằng đường bưu điện hoặc cơ sở đến nhận trực tiếp (nếu có điều kiện). 

* Lưu ý: 

- Đề nghị Học viên tham dự đầy đủ các buổi học trực tuyến và làm đầy đủ 

các bài kiểm tra. 

- Học viên phải học đúng đối tượng đã đăng ký, Sở Tài nguyên và Môi 

trường chỉ cấp Giấy Chứng nhận cho học viên đã đăng ký, tham gia các buổi học 

và kết quả các bài kiểm tra đạt yêu cầu. 

- Ban tổ chức sẽ không hoàn trả tiền học phí đối với các học viên đã đăng ký 

và đóng học phí nhưng không học theo thời gian thông báo hoặc không gửi bài làm 

bài kiểm tra hoặc bài kiểm tra chưa đạt yêu cầu. 

- Mọi thắc mắc về lớp đào tạo, học viên liên hệ Phòng Thẩm định và Đánh 

giá tác động môi trường - Chi cục Bảo vệ môi trường qua số điện thoại: 

0299.3828348 (trong giờ hành chính gặp Bích Trâm) để được hướng dẫn./.  

(Đính kèm Tài liệu đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh 

xăng dầu, 05 bài kiểm tra và chương trình lớp đào tạo) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thành viên BTC; 

- Giảng viên; 

- Sở Công thương (để biết); 

- Các học viên đã đăng ký; 

- Lưu VT, CCBVMT, Hồ sơ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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