UBND TỈNH TRÀ VINH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1362/STNMT-QLMT
V/v đăng ký tham dự lớp đào tạo nghiệp vụ
bảo vệ môi trường trong kinh doanh
xăng dầu năm 2022

Trà Vinh, ngày 23 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Tổ chức, cá nhân trong kinh doanh xăng dầu
Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về
kinh xăng dầu;
Căn cứ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về
kinh doanh khí;
Căn cứ Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định về việc đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường
(BVMT) trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng;
Căn cứ nhu cầu đăng ký đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh
doanh xăng dầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi
trường trong kinh doanh xăng dầu năm 2022, cụ thể như sau:
1. Đối tượng đào tạo:
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, dịch vụ cho
thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu, vận tải xăng dầu theo quy định tại Nghị định
số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; các
đối tượng là tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ về
bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu.
2. Nội dung đào tạo:
Bao gồm lý thuyết và thực hành được soạn thảo, phê duyệt theo khung
chương trình đào tạo quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số
43/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3. Thời gian và địa điểm
- Số lượng lớp đào tạo: dự kiến 02 lớp (tối đa không quá 150 học
viên/lớp).
- Thời gian đào tạo: 03 ngày/lớp, dự kiến trong tháng 6/2022.
- Địa điểm: Phòng E21.105 - Hội trường Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, Khu I Trường Đại học Trà Vinh, số 125, đường
Nguyễn Thiện Thành, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
4. Kinh phí đào tạo:

Căn cứ số lượng học viên đăng ký tham gia, Sở Tài nguyên và Môi trường
sẽ phê duyệt mức thu học phí lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong
kinh doanh xăng dầu (mức thu học phí theo các quy định hiện hành và không
bao gồm chi phí đi lại, ăn ở của các học viên).
Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đăng ký gửi về Sở Tài nguyên
và Môi trường (Địa chỉ: số 478A, Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà
Vinh, tỉnh Trà Vinh) hoặc đăng ký qua số điện thoại: 02943.840485 (Phòng
Quản lý Môi trường) trước ngày 27/5/2022 theo mẫu đính kèm Phụ lục.
Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có Thông báo chính thức gửi tổ chức, cá
nhân để biết thời gian, địa điểm và mức học phí phải đóng để tổ chức, cá nhân
bố trí thời gian tham dự lớp học. Mọi thông tin đề nghị liên hệ Sở Tài nguyên và
Môi trường thông qua Phòng Quản lý Môi trường theo số điện thoại:
02943.840485.
Để đảm bảo thông báo rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham
gia, Sở Tài nguyên và Môi trường kính gửi đến Trung tâm Tin học - Công báo
thuộc Văn phòng UBND tỉnh đăng tải thông báo này lên Cổng thông tin điện tử
tỉnh Trà Vinh.
Trân trọng./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Trung tâm Tin học - Công báo (đăng giúp);
- Sở Công thương (phối hợp);
- BLĐ Sở;
- VP Sở, KTT Sở;
- Trang TTĐT Sở TNMT (đăng tải);
- Lưu: VT, MT.
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