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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

Số: 65/2021/QĐ-UBND  Ninh Thuận, ngày 20 tháng 9 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải  

sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
___________________________ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của 

Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; 

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của 

Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 31 tháng 8 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa XI kỳ họp thứ 2 quy định tỷ lệ để lại 

tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 3299/TTr-STC 

ngày 16 tháng 9 năm 2021 và kết quả thẩm định của Sở Tư pháp tại báo cáo số 
1994/BC-STP ngày 14 tháng 9 năm 2021. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định tỷ lệ để lại tiền phí bảo 

vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh cho tổ chức thực 

hiện thu phí bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 53/2020/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối 

với nước thải. 

2. Đối tượng áp dụng  

a) Các tổ chức cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh. 

b) Ủy ban nhân dân phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

 

Điều 2. Tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh 

hoạt trên địa bàn tỉnh 

1. Để lại 4% trên tổng số tiền phí thu được cho tổ chức cung cấp nước sạch. 

2. Để lại 25% trên tổng số tiền phí thu được cho Ủy ban nhân dân phường, 

thị trấn.  

3. Phần còn lại, sau khi trừ số tiền phí được trích để lại theo quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều này, tổ chức thu phí có trách nhiệm nộp vào ngân sách 

để sử dụng cho công tác bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật. 

4.  Hàng năm, tổ chức thu phí có trách nhiệm thông tin công khai số phí bảo 

vệ môi trường thu được năm trước trên các phương tiện thông tin đại chúng như: 

Báo địa phương, Đài phát thanh địa phương, Cổng thông tin điện tử của tổ chức 

thu phí và các hình thức phù hợp khác để người dân và doanh nghiệp được biết. 

 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2021. 

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 10 

tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định tỷ lệ 

để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

phường, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định 

thi hành./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

  

Trần Quốc Nam 
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