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     UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số: 650 TB/STNMT 

 
       Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 8 năm 2018  

 

THÔNG BÁO 
V/v mở lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường 

trong kinh doanh xăng dầu năm 2018 

 

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 Kế hoạch số 2327/KH-STNMT ngày 23/8/2018 của  Sở Tài nguyên và 

Môi trường về tổ chức đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân 

kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2018; 

Căn cứ Quyết định số 238 QĐ-STNMT ngày 30/8/2018 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc giao đơn vị tổ chức thực hiện chương trình “Đào tạo nghiệp vụ 

bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu năm 2018” theo Thông tư số 

43/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

 Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh phối hợp Trường Cao đẳng Kinh tế - 

Kỹ thuật Thương mại tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh 

doanh xăng dầu với các nội dung chính như sau: 

1. Tên khóa đào tạo: “Chương trình đào tạo về nghiệp vụ bảo vệ môi trường 

trong kinh doanh xăng dầu”. 

 2. Đối tượng tham gia: 

          - Các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu. 

          - Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào. 

3. Nội dung khóa học: Theo chương trình bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ môi 

trường trong kinh doanh xăng dầu quy định tại Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT 

ngày 29/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

4. Thời lượng đào tạo: 24 tiết (14 tiết lý thuyết và 10 tiết thực hành). 

 5.  Thời gian và địa điểm:   

- Thời gian khai giảng: Lớp thứ nhất dự kiến vào ngày 10/9/2018 (Mỗi lớp 

không quá 50 học viên); Các lớp tiếp theo tùy vào số lượng học viên đăng ký để sắp 

xếp thời gian cụ thể. 

- Địa điểm: Thành phố Hà Tĩnh. 

6. Chứng nhận: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được 

cấp Giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng 

dầu. 

7. Kinh phí: Dự kiến 790.000 đồng/học viên/khóa học (theo khung chi phí 

được Giám đốc Sở TN&MT ban hành tại Quyết định số 230/QĐ-STNMT ngày 

23/8/2018). 
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(Bao gồm: chi phí tổ chức quản lý lớp học, chi phí cho giảng viên, tài liệu học 

tập, các phương tiện giảng dạy, điều kiện học và cấp Chứng nhận). 

8. Tổ chức thực hiện: 

- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia lớp thứ nhất (dự kiến khai giảng 

ngày 10/9/2018) gửi danh sách học viên theo Mẫu đăng ký (gửi kèm theo) về Văn 

phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh (địa chỉ Số 12A Võ Liêm Sơn, phường 

Nam Hà, TP Hà Tĩnh) trước ngày 05/9/2018); điện thoại liên hệ 02393.852787 

hoặc 0914.768704; email: Hoale.tnmtht@gmail.com 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách học viên đăng ký, Sở Tài nguyên 

và Môi trường sẽ thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức lớp và thông báo tới các học 

viên đăng ký tham gia lớp đào tạo. 

- Giao Văn phòng Sở làm đầu mối, chủ trì phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi 

trường và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại tổ chức đào tạo, tham 

mưu cấp chứng chỉ đúng quy định hiện hành; 

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:                                                                                              KT.GIÁM ĐỐC 

- Sở Công thương;                                                                                          PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Phòng TN và MT cấp huyện;  

- Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh; 

- Cty Xăng dầu dầu khí Vũng Áng; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Chi cục BVMT; 

- Trường CĐ KT-KT thương mại; 

- Website Sở TN và MT;                                                                                     Phan Lam Sơn 

- Lưu: VT. 
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   Tên doanh nghiệp CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 
       Hà Tĩnh, ngày        tháng   năm 2018  

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ 

tham gia học lớp nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu 
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