
 UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                                                              

Số:           /STNMT-BVMT 

V/v đăng ký nhu cầu đào tạo nghiệp vụ bảo 

vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh 

xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày      tháng 11 năm 2020 

 

Kính gửi:  

 - Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thành phố Lạng Sơn; 

- Chi nhánh Xăng dầu Lạng Sơn; 

- Các cơ sở, cửa hàng kinh danh xăng dầu, khí hóa lỏng trên 

địa bàn tỉnh. 
 

Căn cứ Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ trưởng 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. Ngày 29/10/2020, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 80/KH-STNMT về tổ chức đào tạo nghiệp vụ 

bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa 

lỏng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020. 

Để tổ chức triển khai đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường cho các tổ chức, 

cá nhân kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng theo kế hoạch nêu trên, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đề nghị: 

1. Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thành phố Lạng Sơn: Phối hợp thông 

báo giúp đến các cửa hàng kinh doanh Khí hóa lỏng thuộc phân cấp quản lý về 

đăng ký nhu cầu đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh khí dầu 

mỏ hóa lỏng nội dung cụ thể tại Mục 2 Công văn này. 

2. Các đơn vị kinh doanh Xăng dầu, khí hóa lỏng đăng ký nhu cầu số lượng 

người tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường gửi về Sở Tài nguyên và 

Môi trường trước ngày 15/11/2020 để tổng hợp (Có mẫu danh sách đăng ký nhu 

cầu đạo kèm theo). 

Trên cơ sở danh sách nhu cầu đăng ký đào tạo của đơn vị, Sở Tài nguyên và 

Môi trường sẽ dự toán mức học phí cụ thể/01 học viên và gửi thông báo chiêu sinh 

đến các đơn vị, học viên. 

Mọi thông tin chi tiết khi cần liên hệ qua số điện thoại: 0205.3896.686. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Quý đơn vị quan tâm, phối 

hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện/TPLS (ph/h thông báo); 

- Trung tâm CNTT TN&MT; 

- Lưu: VT, BVMT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Ngô Viết Hải 



PHIẾU ĐĂNG KÝ NHU CẦU 

THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG 

KINH DOANH XĂNG DẦU HOẶC KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG 

 (Kèm theo Công văn số:         /STNMT-BVMT  

ngày      tháng 11 năm 2020 của Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn) 

 

1. Tên doanh nghiệp/cửa hàng: 

2. Loại hình doanh nghiệp: Ghi rõ loại hình kinh doanh Xăng dầu hay là Khí 

hóa lỏng (khí gas) 

3. Địa chỉ của doanh nghiệp/cửa hàng:  

4. Điện thoại liên lạc:  

5. Nội dung: Đăng ký tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường 

trong kinh doanh xăng dầu hay Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. 

6. Số người của doanh nghiệp/cửa hàng đăng ký tham gia khoá đào tạo: (Ví 

dụ: 10 người), có danh sách cụ thể như sau: 
 

TT Họ và tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
Nơi sinh 

Số chứng 

minh thư 

nhân dân, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Điện thoại 

liên lạc 

 

Ghi chú 

Nam Nữ 

1 

 

     

 

  

 

2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….. 

 

       

 

 …………, ngày      tháng    năm 2020 

XÁC NHẬN CỦA DOANH NGHIỆP/CỬA HÀNG 

(Ký tên, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
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