UBND TỈNH KIÊN GIANG
SỞ TÀI NGUYÊN VẢ MỒI TRƯỜNG

Số: / ^ c /TB-STNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Kiên Giang, ngày A/ì tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO
về việc tô chức lóp đào tạo nghiệp vụ về bảo vệ môi trưòng trong
kinh doanh xăng dầu tại tỉnh Kiên Giang
Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 và Nghị
định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh
doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng;
Căn cứ Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi truửng
trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng,
Sỏ' Tài nguyên và Môi trường thông báo chiêu sinh lóp đào tạo nghiệp vụ về
bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu như sau:
1.Thòi gian đào tạo: 03 ngày
Từ ngày 04/10/2018 đến ngày 06/10/2018. Bao gồm 05 chuyên đề chính
vói thời lượng 24 tiết.
2.
Địa điểm học: Hội trường Bưu điện tỉnh Kiên Giang, 575 Nguyễn Trung
Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
3. Học phí khóa học: 650.000 đ (sáu trăm năm mươi nghìn đồng)
4. Thành phần hồ SO’ đăng ký:
- 02 ảnh 3x4 (hình chụp nam mặc áo sơ mi hoặc vest, nữ mặc áo sơ mi, áo
dài hoặc vest).
- 01 bản sao CMND có chứng thực của cơ quan chức năng.
Sỏ' Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các to chức, doanh nghiệp, cá
nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang biết và đăng ký khóa đào
tạo. Thời gian nhận đăng ký và đóng học phí tù' ngày ra thông báo đến hết ngày
02/10/2018.
Học viên tham gia lóp đào tạo đăng ký trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ môi
trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang, 1226A Nguyễn Trung
Trực, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, hoặc licn hệ số
điện thoại: 02973.963636-0916.411.168./. ụỊịL
Nơi nhận:
-Tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh
xăng dầu trên địa bàn tỉnh KG;
- G Đ và các P G Đ Sở T N M T ;
- V ăn p hòng Sờ;
- LĐ C C B V M T ;
- Lưu: V T - y /

J\fg,uẮỊỈ*V JCiuu*v '¿ỈA

