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THÔNG BÁO BỒI DƯỠNG 
Nghiệp vụ trong kinh doanh xăng dầu, gas, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) 

 Căn cứ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh 
khí về kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trong đó quy định: “Cán bộ, 
nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doanh khí, kinh doanh dịch vụ khí, kể cả người điều khiển 
phương tiên kinh doanh khí phải được đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ và công tác an toàn, 
phòng cháy và chữa cháy và được cấp giấy chứng nhận theo quy định”. 

Nhằm giúp cho các doanh nghiệp, những người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh 
xăng dầu, gas và khí dầu mỏ hóa lỏng Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, Trường Đại 
học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với đơn vị đào tạo của Bộ Công Thương và 
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về Bồi 
dưỡng nghiệp vụ trong kinh doanh xăng dầu, gas, khí hóa lỏng (LPG)  với nội dung chi tiết 
như sau: 

Mục tiêu khóa học: 

- Biết được qui định của pháp luật về điều kiện kinh doanh, đo lường chất lượng và 
bảo vệ môi trường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; 

- Hiểu được đặc tính cơ bản của khí dầu mỏ hóa lỏng; 
- Nắm vững cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp và sử dụng gas; 
- Hiểu rõ yêu cầu, vai trò, nhiệm vụ của người bán hàng và quy trình bán hàng. 
- Có kỹ năng phân biệt gas thật, gas giả; 
- Lắp đặt, sửa chữa thành thạo các loại bếp gas; 
- Thiết kế, lắp đặt được hệ thống gas công nghiệp cỡ vừa và nhỏ. 

Nội dung khóa học: 

Chuyên đề 1: Ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh xăng dầu, gas và LPG đến môi trường, 
sức khỏe con người và biện pháp quản lý. 

- Khái niệm, đặc tính kỹ thuật, tính chất vật lý của xăng dầu, gas, khí hóa lỏng. 
- Ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh xăng dầu, gas, khí hóa lỏng tới môi trường 

(không khí, nước, đất...). 
- Một số biện pháp giảm thiểu, phòng chống ô nhiễm môi trường phát sinh từ hoạt 

động sản xuất, kinh doanh xăng dầu, gas, khí hóa lỏng. 
- Ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh xăng dầu, gas, khí hóa lỏng tới sức khỏe 

con người, cộng đồng dân cư. 
- Những bệnh thường gặp trong kinh doanh xăng dầu, gas, khí hóa lỏng, biện pháp 

phòng chống. 

Chuyên đề 2: Những quy định của pháp luật, trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ môi trường của 
tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu, gas, LPG. 

- Khái quát chung các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan đến 
kinh doanh xăng dầu, gas, khí hóa lỏng. 

- Các nội dung bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 
xăng dầu, gas, khí hóa lỏng. 

- Trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh xăng dầu, gas, khí dầu 
mỏ hóa lỏng đối với môi trường, sức khỏe cộng đồng và người lao động. 



Chuyên đề 3: Sự cố môi trường trong kinh doanh xăng dầu, gas, LPG, nguyên nhân và biện 
pháp quản lý. 

- Sự cố cháy nổ xăng dầu, gas, khí dầu mỏ hóa lỏng và mức độ nguy hiểm do sự cố 
khí dầu mỏ gây ra đối với môi trường và sức khỏe con người. 

- Các biện pháp quản lý, đảm bảo an toàn môi trường trong hoạt động sản xuất, 
kinh doanh xăng dầu, gas khí dầu mỏ hóa lỏng (đối với hệ thống các bồn chứa, đường ống, 
trạm nạp, thiết bị nạp, xe bồn, cửa hàng, chai...). 

- Các biện pháp an toàn môi trường, sức khỏe con người khi sử dụng xăng dầu, gas 
khí dầu mỏ hóa lỏng trong đời sống, xã hội. 

Chuyên đề 4: An toàn môi trường trong quá trình chiết nạp, vận chuyển, kinh doanh xăng 
dầu, gas LPG. 

- Các hình thức, phương tiện vận chuyển xăng dầu, gas khí dầu mỏ hóa lỏng (vận 
chuyển đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường biển, đường ống). 

- Quy định về an toàn môi trường trong quá trình chiết nạp, phương tiện vận 
chuyển xăng dầu, gas khí dầu mỏ hóa lỏng. 

- Các biện pháp an toàn phương tiện, thiết bị bảo vệ môi trường trong quá trình 
chiết nạp, trong vận chuyển xăng dầu, gas khí dầu mỏ hóa lỏng. 

Đối tượng tham dự:  

- 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, 

- Cán bộ, nhân viên làm việc tại các cơ sở kinh doanh gas, khí dầu mỏ hóa lỏng 
(LPG), kinh doanh dịch vụ LPG, kể cả người điều khiển phương tiện vận chuyển LPG  …và 
những cá nhân quan tâm. 

Thời gian học: 5 ngày, khai giảng ngày 18/12/2021 (sáng từ 7:30-11:30, chiều từ 
13:30-16:30) 

Giảng viên: Giảng viên các trường đại học, chuyên gia thực tiễn.  

Học phí: 3.000.000đ/người (bao gồm tài liệu học tập) 

Chứng chỉ: Học viên tham dự đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 
vụ kinh doanh xăng dầu, gas và khí hóa lỏng do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí 
Minh cấp. 

Liên hệ đăng ký tại: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh, Hẻm 18, 
Nguyễn Văn Rốp, Khu phố 5, Phường 4, Tp. Tây Ninh; Điện thoại: (0276) 384 23 74 – hoặc 
thầy Tú (Trưởng phòng Đào tạo): 0936 721 252 

            Trân trọng kính chào./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, 

TTĐTBDNV./. 
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