
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

 SỞ TÀI NGUYÊNVÀ MÔI TRƯỜNG  

Số:  312 /QĐ-STNMT 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Hà Tĩnh, ngày  12   tháng 10 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v cấp giấy Chứng nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường 

trong kinh doanh xăng dầu (đợt 1 năm 2018) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính 

phủ về 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 30/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh 

quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên 

và Môi trường; 

Xét đề nghị của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại tại Văn 

bản số239/CV-CĐTM ngày 10/10/2018 và đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Công nhận và cấp Giấy chứng nhận cho 406 học viên (Đợt 1năm 

2018) đã hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh 

xăng dầu được tổ chức tại thành phố Hà Tĩnh. 

- Danh sách học viên: Theo Phụ lục đính kèm; 

- Thời gian học: Từ ngày 13/9/2018 đến ngày 30/9/2018 

- Địa điểm học: Hội trường Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh (29 Trần Phú- thành 

phố Hà Tĩnh) 

Điều 2. Giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường có giá trị sử 

dụng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày được cấp. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 



Chánh Văn phòng Sở, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 

Thương mại, các đơn vị, cá nhân có liên quan và các ông (bà) có tên trong danh 

sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 4; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Chi cục BVMT; 

- Lưu VT 

KT.GIÁM ĐỐC 

                 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                                                                                       Phan Lam Sơn 
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