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• 	
QUYET D!NH 

Ve viçc quy d!nli  ye phi bao vç moi truong doi vol nuoc thai sinh hoat 
trên dla bàn tinh Kon Turn 

UY BAN NHAN DAN T!NH KON TUM 

Can cü Ludt To^ churc Hi dng nhân dan và U' ban nhân dan ngày 
26/11/2003; 

Can cr Lust  Ngân sách nhà nithc ngày 16/12/2002; 

Can cCr Lust Bâo ve^ rnôi trix&ng ngày 12/12/2005; 

Can cü Ludt Tài nguyen nu&c ngày 21/6/2012; 

Can cu Pháp 1nh phi và le^ phi ngày 28/8/2001; 

Can cu Nghj djnh so^ 57/2002fND-CP ngày 03/6/2002 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt thi hành Pháp 1nh phi và le^ phi; Nghj djnh so 24/2006/ND-CP 
ngày 06/3/2006 cüa ChInh phü sàa dôi, bô sung Nghj djnh so 57/20021ND-CP 
ngày 03/03/6/2002 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành Pháp 1nh phi và 1 
phi; 

Can cu Nghj djnh so^ 25/2013/ND-CP ngày 29/3/2013 cüa ChInh phü ve^ phi 
bâo ve^ môi tri.r&ng dôi v&i nithc thai; 

Can cir so^ Thông tu lien tjch s6 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 
15/5/2013 cüa Lien B8 Tài chInh và Bo^ Tài nguyen và Môi trung huàng dn 
thirc hin Nghj djnh so 25/2013/ND-CP ngày 29/3/2013 cüa ChInh phü ye phi 
bâo ve^ rnôi trtthng dôi vâi nuâc thai; 

Can cir Thông ti.r s6 63/2002/T'T-BTC ngày 24/7/2002 cüa Bo^ Tài chInh 
hu&ng dan thirc hin các quy djnh pháp 1ut phi và le^ phi; Thông tir so 
45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 cüa B6 Tài chInh si'ra dôi, bô sung Thông tix 
63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 cüa B o^ Tài chInh hu&ng dan thirc hin các 
quy djnh pháp 1ut phi và le^ phi; 

Can cir Nghj quy& sé, 30/20131NQ-HDND ngày 11/12/2013 cüa Hidng 
nhân dan tinh khóa X, k' ho p thr 7  ye ban hành phi bâo ve^ môi trtring dôi vâi 
nuâc thai sinh hoat trên dja bàn tinh Kon Turn; 

Xét de^ nghj cüa Lien ngành Sâ Tài chInh, S& Tài nguyen và Môi tru&ng, 
Ciic thuê tinh ti Cong van so 200ILN-STC-STNMT-CT ngày 25/01/2014, 



QUYET D!NH: 
Diu 1. Quy djnh phi bâo v môi tnr&ng d& vâi nuóc thai sinh hott trên 

dja bàn tinh Kon Turn, ci the nhu sau: 

1. P81 tu'ng chju phi và di tu'qng không chill 1)111: 

1.1. Dôi trqng chju phi: 

a.HO gia dInh; 

b. Ca quan nhà nuâc; 

c. Dan vj vu trang nhân dan (ti-li' các cci th san xuá't, cci so"ché' biln thu5c 

các dctn vj vu trang nhân dan); 

d. Tru s& diu hânh, chi nhánh, van phông cüa các tô  chüc, cá nhân không 
gn 1in vOi dja dim san xut, che^ bin; 

d. Ca s&: tha ô to, rCra xe may, sàa chua ô to, sra chtra xe may; 

e. Bnh vin; phông khám chua bnh; nhà hang, khách san;  co' so' dâo tao, 
nghiên cfru; ca sâ kinh doanh, djch vii khác; 

g. Trithng hqp to chrc, cá nhân xâ nithc thai vào he^ thng thoát niiâc, dâ 
np phi thoát nithc thI dan vj quãn 1, vn hành h8 thng thoát nithc la' ngithi 
np phi bâo ve^ môi tri.r&ng di v&i nuóc thai tip nhn &rcic và thai ra môi 
tnthng. 

1.2. Không chju phi: 

a. Nuâc xâ ra tü các nhà may thüy din, nuâc tun hoàn trong các co sO' san 
xu.t, ca sâ ch8 bin không thai ra môi tnthng; 

b. HO nghèo (tgi các vling thu5c di tup'ng chju phi) theo chun nghèo di.rçic 
quy djnh theo trng th&i kS',  co' ten trong danh sách hO nghèo diiçic UBND xä, 
phueing, thj trn quãn l; 

c. Nu&c thai sinh hoat cüa hO gia dinh & nhüng nai chi.ra co' he^ thng cp 
rn.râc sach; 

d.Nix&c thai sinh hot cüa hO gia dInh & các xã thuOc  vüng nông thôn, bao gm: 

- Cac xâ thuôc biên gicn, mien nui, vung cao, vung sâu, vung xa (theo quy 

dinh cua Ghznh phu ye xa bien gio'i, mien nul, vung sau, vung xa). 

- Các xã không thuOc do thj loai  I, II, III, IV và V theo quy djnh tai  Nghj 
djnh so 42/2009/ND-CP ngày 07/5/2009 cüa ChInh phü ve^ phân ba1  do thj. 

e. Ntrâc lam mat thi& bj, may móc không trirc tip tip xüc vOi các chit 
gay ô nhim, có du&ng thoát nuâc riêng vâi các nguc nixâc thai khác. 

f. Nithc mi.ra tr nhiên chây tràn. 
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2. Mfrc thu phi bão vê  inôi tru'&ng di vi nu'óc thai sinli 1ioit: 

a. Müc thu phi bâo ve^ môi tnrng di vâi nithc thai sinh hot cüa tO^ chüc, 
cá nhan, h gia dInh sir dung nuóc do các Cong ty, darn vj cp nixâc cung üng: 
Bang 5% trên giá ban Mt  01m3  nithc sach  chixa bao gm thus giá trj gia tang. 

DM vói tnr&ng hqp các to^ chüc, cá nhân, ho^ gia dInh six dung dng thôi hai 
nguôn nithc sinh hoit (do các Cong ly, don vj c4r, nwóc cung z'mg và te khai 
thác nu'ó'c dO si't dung), thl chi thu phi di vâi nithc thai sinh hoit theo so^ lixçng 
nithc sach thrc te sir di cing do các Cong ty, darn vj cap rniâc cung üng. 

b. Müc thu phi bâo v môi tru?ing d& vói rnrâc thai sinh hoat  trong tru&ng 
hcip th chCrc, cá nhãn, h6 gia dInh tir khai thác rnthc de^ sü ding: 

- Di vói các t6 chüc, h 0^ gia dmnh, cá nhân (tnt ho^ gia dInh, cá nhán quy 
djnh tgi dim b, c và d myc 1.2 khoán 1 Diu 1 nêu tren) thiçic tInh binh qun 
Chung là 3m3/tháng/du ngithi d tInh phi báo v rnôi tnr&ng. 

- Di vâi car sâ kinh doanh, djch viii thI s hrqng nithc sach  sir dung dixçic 
xác djnh can cü vào quy mô hoat dng kinh doanh, djch vi do c& s& tir kê khai 
và thm djnh cUa Uy ban nhân dan xã, phu&ng, thj tr.n dam bào day dü so^ hrqng 
nuóc d tinh phi bâo v môi trix&ng. 

- Tin phi phãi thu bang s h.rqng nu&c sà ding x vâi giá ban 	mt 1m3  
nithc s,ch trên dja Um (chua bao gain thue'giá Wj gia tang) x 5%. 

3. Don vj thu phi: Thirc hin theo hithng dn tai  Thông tu lien tjch s 
63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/5/2013 cüa Lien Bô Tài chInh và Bo^ Tài 
nguyen và MOM tri.r&ng. 

4. PhaA n box  so thu phi: 

a. Darn vj cung cap nuâc sach  duqc trIch 10%; U ban nhân dan xâ, 
phu&ng, thj trn ducic trIch 15% trên tng s tin thu phi. 

b. Phan phi thu ducic con lal  (sau khi tnìt di sO' phi tnIch di igi cho don vj 

cung c4o njrO'c sçch, Uy ban nhân dan câ'p xä,) dxçic np vào ngân sách dja 
phi.rarng, cu. th: 

- Phi bào v môi trt.r&ng di vâi rnxâc thai sinh hoat  do U' ban nhân dan xâ, 
phithng, thj trn thu np 100% vào ngân sách xã, phu&ng, thj trtn. 

- Phi báo v& môi trtx&ng di vâi nixâc thai sinh hoat do don vj cp nu'Oc 
sach thu np 100% vào ngân sách huyn, thành ph& 

Ngun thu nay di.rçic sir dung chi Cho cong tác báo ve^môi tnthng, du tu 
m&i, nao  vet cng rânh, duy tu, bâo dixông he^ thng thoát nithc tai  dja phi.rang, 
b sung vn hoat  dng Cho Qu5' bão v môi truäng cüa dja phuong d sir ding 
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Cho vic phông ngira, han  chá, kim soát ô nhim môi tru&ng do nil&c thai; t 
chüc thirc hin các giâi pháp, phirong an Cong ngh, k' thut xr 1 nixâc thai. 

A Dieu 2: To chu'c thiyc hiçn: 

1. Ciic thue^ tinh to^ chüc in.n hóa darn, biên lai thu phi và chi dao  các Chi 
ciic thus cung cp fin chi kip thyi Cho don vi thu phi sir dung và quy& toán theo 
quy djnh; t chüc kim tra, don dc, quy& Win thu, np ngân sách nhà nirâc 
tin phi bâo v môi tnr&ng di vói rnthc thai sinh hoat cüa don vi cung cap nithc 
sach và U ban nhân dan xâ, phithng, thj trn. 

2. S& Tài nguyen và Môi trix&ng có trách nhim: tng ha s 1iu hang näm 
V phi bâo v mô &c i trung di vâi nu thai sinh hoat trên dja bàn tinh theo Mu 
s 05 ban hành kern theo Thong tii lien tjch so^ 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT 
ngày 15/5/2013 gi.'ri B Tài nguyen và MOi tri.r?lng truck ngày 31 thing 5 cüa 
näm tip theo. 

3. Don vi cung cap nuóc sach  có trách nhim: 

a. Phi hqp Vâi Co quan Tài nguyen và Môi trl.r&ng và các don vi có lien 
quan th chüc thu phi dy dt'i, dung quy djnh. 

b. Tng hçip s 1iu hang näm v phi bâo v môi tnrYng di vâi nixâc thai 
sinh hoat tai dja phisong do don vi thu dirge girl Cho Sâ Tài nguyen và Môi 
tnr&ng theo Mu s 06 ban hành kern theo Thong ti.r lien  tjch s 63/2013/TTLT-
BTC-BTNMT ngày 15/5/2013 cüa Bo^ Tài chInh và Bo^ Tài nguyen và Môi 
trithng trtrâc ngày 31 thing 3 cüa näm tip theo d báo cáo B Tài nguyen và 
Môi tru&ng. 

4. Uy ban nhân dan các huyn, thành ph: Co trách nhim th ch.'rc tuyên 
truyn rng räi quy djnh thu phi den nhân dan trên dja bàn d hiu rO và chip 
hành tat vic np phi. Chi dao  phông Tài chInh - K hoach phai hcip các don vj 
lien quan kiêm tra vic thirc hin thu, chi tin phi do don Ac.p niróc sach  và 
U ban nhân dan xã, phix?ing, thj trn thrc hin theo phân cp quân 1. 

5. Kho bac  nhà niiâc tinh, huyn có trách nhim kim soát thu, chi tü 
nguan thu phi theo quy djnh. 

6. U' ban nhân dan xâ, phir&ng, thj trn Co trách nhim: Hi.râng dn vic 
kê khai, np phi bão v rnOi trithng dai vâi nuâc thai sinh hoat cüa ngiri no 
phi tier khai thác nixóc d8 sir dung theo Quyt djnh nay; Tang ha p sa 1iu hang 
nàm v phi bão v môi trithng dai v&i nuâc thai sinh hoat tai  dja phirong do U5' 
ban nhãn dan xä, phix&ng, thj tr.n thu dirçic gui Cho S& Tài nguyen  và Môi 
tnthng trirrc ngày 31 thing 3 cüa näm tip theo d báo cáo B Tài nguyen và 
MOM tri.rOng. 
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TM. U( BAN NHAN DAN rf CHU T!CH 
TJCH 

Nguyen Ilitu Hãi 

Diu 3: Các Ong (ba); Chánh Van phông U' ban nhãn dan tinh; Giám dc: 
Sâ Tài chInh, S& Tài nguyen và MOM tnr&ng, Kho bac Nhà niiâc tinh; Ciic 
tnthng Cic thue^ tinh; UBND các huyn, thãnh pM; Thu trwng các dan vj thu 
phi và các dan vj, to chCrc, Ca nhân Co lien quan chju trách nhim thi hành quy& 
djnh nay. 

Quy& djnh có hiu lirc sau 10 ngày ke^ tü ngày k./. 

Nui nIzin: A-,— 
- VAn phOng ChInh phü (b/c); 
- Bô TM chInh (b/c); 
- BO Tài nguyen và Môi tnrông (b/c); 
- BO Tu pháp (Cic Kim tra vAn bàn 
quy pharn pháp lut); 
- U Tinh u' (b/c); 
- TT I-IDND tinh (b/c); 
- Doàn Dai  biêu Quoc hOi  (b/c); 
- UBMTFQ Vit Nam tinh; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Nhi.r dieu 3; 
- S& Tu phap; 
- Báo Kon Turn; 
- Cong thông tin din tcr; 
- Dài phát thanh - Truyén hInli tinh; 
- Cong báo tinh; 
- Chi Ctc VAn thtr - Ltru trü tinh; 
- VT- KTTH3; 


