
Mẫu số 01. Giấy đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật 
an toàn hóa chất 

……..(1)…… 

Số: ……… 

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

--------------- 

  

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất 

Kính gửi: Sở Công Thương Tây Ninh.(2)…………………… 

Tên tổ cơ sở hoạt động hóa chất:......................................................................................  

Nơi đặt trụ sở chính:.........................................................................................................  

ĐT:……………………..Fax…………………………Email........................................................  

Thực hiện Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014  của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy 
định về huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất. 

…..(1)... đề nghị Sở Công Thương…………..(2)……………huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy 
chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho các đối tượng liên quan tới hoạt động hóa 
chất của……….(1)……../. 

  

  

Hồ sơ gửi kèm theo: 
……………………………………………. 

………..,ngày….tháng….năm….. 
……(3)...... 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

(1) Tên cơ sở hoạt động hóa chất (Ví dụ: Công ty...); 

(2) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà cơ sở hoạt động trên địa bàn (Ví dụ: tỉnh Bà 
Rịa, Vũng Tàu); 

(3) Lãnh đạo hoặc người đứng đầu của cơ sở hoạt động hóa chất (Ví dụ: Giám đốc Công ty). 

  

 

 



Mẫu số 02. Giấy đề nghị kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa 
chất 

……..(1)…… 

Số: ……… 

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

--------------- 

  

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất 

Kính gửi: Sở Công Thương…………………………(2)……………………… 

Tên tổ cơ sở hoạt động hóa chất:......................................................................................  

Nơi đặt trụ sở chính:.........................................................................................................  

ĐT:……………………..Fax…………………………Email........................................................  

Thực hiện Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy 
định về huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất. 

…..(1)... đề nghị Sở Công Thương…………..(2)…………… kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận 
huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho các đối tượng liên quan tới hoạt động hóa chất 
của……….(1)……../. 

  

  

Hồ sơ gửi kèm theo: 
……………………………………………. 

………..,ngày….tháng….năm….. 
……(3)…… 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

(1) Tên cơ sở hoạt động hóa chất (Ví dụ: Công ty...); 

(2) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà cơ sở hoạt động trên địa bàn (Ví dụ: tỉnh Bà 
Rịa, Vũng Tàu); 

(3) Lãnh đạo hoặc người đứng đầu của cơ sở hoạt động hóa chất (Ví dụ: Giám đốc Công ty). 

 
 
 
 


