
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HOT CHU NGHIA VIT NAM 
TNH HA NAM Dôc 1p - Tiy do - Hnh phñc 

S: 54 / 2019/QD-UBND Ha Nam, ngày 31 tháng 12 nám 2019 

QUYET D!NH 
Quy djnh ye quãn 1 djch vi thu goin, vn chuyên, xii' 1 

rác thai sinh hoat trên dia bàn tinh Ha Nam 

UY BAN NHAN DAN TNH HA NAM 

Can c Lut T chi'c chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015, 

Can thLut PhI và 1phI ngày 25 tháng 1] nám 2015,' 

Can thNghj djnh sO' 120/2016/ND-CT ngày 23 tháng 8 nãm 2016 cia ChInh 
phi quy djnh chi tié't và hwOg dn thi hành mt sO' diê'u cza Luçt phi và lçphI; 

Can cz'Lut Giá sO' 11/2012/QHJ3 ngày 20/6/2012, 

Can ci'Nghj djnh so' 177/2013/ND-CP ngày 14/11/2013 cza chInhpht 
quy d/nh chi tieXt  và hu'Ong dan thi hành mt sO' diu cza Lut Giá; 

Can cz' Nghj d,inh sO' 149/2016/ND-CT ngày 11/11/2016 cia ChInh phi 
tha ddi, hO' sung mç5t sO' diu cza Nghf d,inh sO' 177/2013/ND-CT ngày 

14/11/2013 cia ChInhphi quy d/nh chi tié't và hwó'ng dJn thi hành mt SO' diu 
cia LuIt Giá; 

Theo d nghj cia Giám dóc SO' Tài chinh. 

QUYET JMNH: 

Diu 1. Di tu'çrng nip tin djch vii thu gom, vn chuyên, xii' 1 rác 
thai sinh hoat 

Các di tuçmg duçic cung üng djch vii v sinh môi truè'ng dôi vói rác thai 
sinh hott (baa gm: cong tác thu gom; bc xüc, vn chuyn; xü 1 rác thai) phâi 
thrc hin np tin djch vi thu gom, 4n chuyên rác thai sinh hot hang tháng, 
bao gm: 

1. Dôi tuçYng 1: H gia dInh, cá nhân (khong gän vi hot dng san xuât 
kinh doanh). 

2. D& tuqng 2: Ho san xui, kinh doanh buôn ban nhO xen kë trong khu 
dan cu (khOng bao gOm hç san xuá't, kinh doanh buOn ban nhO trong chci do 
doanh nghip hoqc chçi do Uy ban nhán dOn xa, phu'&ng, th/ fran quOn lj). 

3. Di tucmg 3: Car quan quán 1 nba nuâc; darn vj sr nghip; trii s lam 
vic cüa doanh nghip nba nrnc; chi nhánh; van phông di din; 1irc luçing vl 
trang; các to chCrc xã hi ngh nghip,... 

4. Dôi tilçlng 4: Car si san xut, kinh doanh thuc các darn vj, tO chtrc, 
doanh nghip (Bao gm Ca các tO chi'c, doanh nghip, Uy ban nhOn dOn xä, 
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phwàng, thj trá'n quán lj chçi, t chc bthu din ngh thuát, hç51 chci, triên 
lam,... vv). 

5. D& ttrçrng 5: Rác thai tü các khu cong cong ti do thj. 

Diu 2. Nguyen tc thu giá djch vt1, mü'c thu giá djch viii, nguOn kinh 
phi, quãn 1 và sfr duing s tin thu thrqc tir djch vu,i thu gom, vn chuyên, 
xtr 1 rác thai sinh hoat 

1. Dôi ttrçng 1: HI gia dInh, cá nhân (không gàn vi boat dng san xuât 
kinh doanh) 

a) Nguyen tc thu giá djch vi 
Thuc hin theo Co ch giá djch viii thu dê bü däp chi phi cho hott dng thu 

gom rác thai tux hO gia dInh, cá nhân dn diem thu gom rác tp trung. Chi phi bôc 
xüc, 4n chuyên den nhà may và chi phi cho khâu xir 1 rác tai  nhà may do ngân 
sách nba nithc dam bào theo 1Q trInh ngân sách nhà nuâc h trg giâm dan theo 
Ngh quyêt cUa HOi dng nhân dan tinh quy djnh. 

DOi vii các phuô'ng, thj trân: Các to dan phô có thu câu giao cho don v 
cung 1rng dch vi vO sinh môi tru'ing thrc hin thu gom, 4n chuyên rác thai tü 
ho gia dInh cá nhân dn dim thu gom rae tap trung, dng thai trirc tiêp thu djch 
vi thI UST ban nhân dan các phu6ng, thi trn tng hçip báo cáo U' ban nhân dan 
huyn, thành phô dé quyt djnh giao nhim vi cho don vj cung irng djch vi vO 
sinh môi tru&ng. 

Dé,i vi nh&ng da bàn có th thçrc hin chôn lap hçp v sinE, phü hçp vâi 
quy hotch duc Co quan nhà nuôc có thim quyn phê duyt, nguyen tàc thu giá 
djch viii d bü d&p chi phi cho hoat dng thu gom rác thai tü hO gia dInE, Ca nhân 
dn diem chôn lap hgp vO sinE. Chi phi chôn lap hçip v sinh do ngân sách nhà 
nuâc dam bào theo lô trInh ngân sách nhà nithc h trq giàm dan theo Nghj quyêt 
cüa HOi dông nhân dan tinh quy djnh. 

Ho gia dInE, Ca nhân (di tuçmg 1) duçic cung &ng djch vi vO sinh dôi vâi 
rác thai sinh hoat hang tháng phài thçrc hin np tin dch vii v sinh theo 10 
trInh müc thu tang dn d chi phi cho khâu bc xác, 4n chuyn, xr l rác tai 
nhà may thuc hin 10 trInh giàm dn phn ngân sách nhà nuc h trq theo Nghj 
quyêt cUa HOi  dông than dan tinh quy dnh. 

b) Mrc thu giá djch v11: Mirc thu giá djch vii thu gom rác thai tr hO gia 
dInh, Ca nhân dn dim thu gom rác tp trung hoc dn dim chOn 1p hçip vO 
sinh duçic xác djnh trên co sO thong nht giUa thOn, t dan phO (to chirc h9p dan 
theo quy ch dan chü O co s&) vi ngui di thu dch vi và t thu gom rác thai 
cUa thôn, t dan ph hoc don vj cung 1mg djch vii v sinh môi truYng dê quyêt 
djnh trên co s& djnh mrc phát thai rae sinh boat cüa các hO gia dInE, cá nhân 
trên dja bàn và don giá djch vt thu, gom, bôc xüc, vn chuyên, xi 1 rác thai 
sinh boat  tren dja bàn theo Quyêt dnh cña 115' ban nhân dan tinE (h9p dan cong 
khai theo quy ch dan chü co s& và thng nht). 

c) Quãn 15', 51r dting ngun thu tr giá dch vii: Toàn bO ngun thu tr giá 
djch vi duçc d 'a  thôn, th dan ph quãn 15' và sir ding dê chi trà cong cho 
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ngthi di thu djch vi và chi trá tin Cong (bao gm Ca c4rng ci báo hç5 lao dng 
và Báo hiêm y té (neu co)) cho ngui di thu gom rae thai hoc don v cung img 
dch vj v sinh môi tru&ng. 

2. Các di tirçrng 2,3,4 
a) Nguyen tc thu giá dch v. 
Thirc hin theo co ch giá djch vi thu d bii dp chi phi cho cà 3 khâu 

gm: khâu thu gom rae thai t.r noi phát thai den diem thu gom rác tp trung; 
khâu bc x1tc, 4n chuyn dn nhà may; khâu xir 1 rác tai  nba may. 

b) Mi'rc thu giá dch vij. 
Don vi cung img djch v1i v sinh môi truông can cr vào nguyen täc thu 

giá dich v nêu trên, dinh m1rc phát thai rác sinh hot cUa các dôi tuçing và don 
giá dich vu thu, gom, bôc xüc, van chuyn, xü 1 rae thai sinh hot trên dja bàn 
theo Quyét djnh cüa UBND tinh phi hçip vói US'  ban nhân dan huyn, thành 
phô; U5' ban nhân dan cap xà; các thôn, t dan ph d xác djnh mirc thu giá djch 
V\T lam Co SY d tO chirc kS' hcip dng trçrc tip vói di tuçYng 2, 3, 4 néu trên dam 
bào theo dung quy djnh. 

c) Dan vj to chüc thu tiên djch vi v sinh rnôi trueing. 
Don vj cung rng dch vij v sinh môi truè'ng phôi hcp vâi US'  ban nhân 

dan huyn, thành ph; Uy ban nhân dan xâ, phumg, thj trn; các thôn, t dan 
phô dê tO ch'Crc thu tin dich  viii thu gom, vn chuyen, xfr iS' rác thai sinh hoat. 
Dan vj thu có trách nhiêm niêm yt hotc thông báo cOng khai ti da dim thu 
ye ten, müc thu, phuong thüc thu và co quan quy djnh thu. 

Tru?ng hcp don vj cung rng dch vi v sinh môi trueing giao cho tO djch 
vii v sinh môi trung cüa các xã, thj trn thçrc hin thu tin djch vi thI don v 
cung Crng dich vii v sinh mOi truô'ng có trách nhim chi trà kinh phi phiic v11 

cong tác thu djch vi cho to djch vii ye sinh môi trumg cña CáC xà, thj trn. Mrc 
chi trá kinh phi phiic vii cong tác thu dch vit do don vj cung irng dch vi v sinh 
môi truYng thoã thuan  vi t dch v1i v sinh môi truông. 

DOi vi các dôi tuqng kinh doanh, buOn ban nhO lé trong các chg, siêu th, 
trung tam thucing mai  do doanh nghip quàn iS'; chçi do US'  ban nhân dan cap xã 
quãn iS'; can ctr hçip dng dã kS' k& vói don v cung 1ng djch vi v sinh môi 
tru?mg, doanh nghip, Uy ban nhân dan cp xà. Doanh nghip quãn iS' chç, siêu 
thi, trung tam thuong mai  do doanh nghip quàn iS' và  US'  ban nhân dan xâ thçrc 
hin phân bô và to chuc thu tiên djch vi.i cüa các h kinh doanh. 

Các bui biu din ngh thut, hOi  chç, trin lam,.. .vv, don v cung 1rng 
djch vv v sinh môi tnthng phi hçTp vi co quan chü quàn kS'  hçp dng trçrc tiep 
vâi don vj biu din ngh thut, hôi chci, trin lam, thu tin dch vi tInh dü cà ba 
khâu: Khâu thu gom rae thai tü noi phát thai dn dim thu gom rae tp trung; 
khâu bOc xüc, vn chuyen den nhà may; khâu xir iS' rae ti nba may (khong duçc 
xac dnh là rae thai cOng cong). 

d) Quàn iS', sü ding ngun thu duqc tiir dich vit v sinh mOi trumg 
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Toàn bô ngun thu tr dich vu thu gom, bc xilc, 4n chuyên và x1r 1 rác 
thai sinh hot là doanh thu cüa dan vj cung iimg dch vi v sinh môi trumg duqc 
s1 ding d thrc hin các nghTa vii ye thu và nghia vi tài chInh khác (nêu co) 
theo quy djnh. S con li dugc s1r diing d phiic vii cho cong tác thu dch vi v 
sinh môi trung và chi cho cong tác cong tác thu gom; bc xiilc, 4n chuyên; xir 
l rác thai. 

3. Dôi ttrçng 5: Rae thai tu' các khu cong cong tti do th. 
Trên Ca s djnh müc phát thai rae thai tü các khu cOng cong tai  do thj trên 

da bàn và don giá djch vi thu, gom, bôc xüc, 4n chuyên, x1r 1 rác thai sinh 
hott theo Quyêt djnh cüa U$' ban nhân dan tinh, UST ban nhân dan huyn, thành 
phô thrc hin k hcp dng vi don vj cung üng djch vii v sinh môi tru1ng dê 
th%rc hin theo quy dnh. 

Toàn b hott dng thu gom, vn chuyn và xü l rác thai do ngân sách 
Nhà nuâc dam bào thirc hin theo phân cap cüa Lut Ngân sách nhà niic và 
Nghj quyt cüa Hi dng nhân dan tinh. 

Diêu 3. Trách nhim cüa các co' quan, to chfrc, cá nhân có lien quan 
1. S& Tài nguyen & môi trtrO'ng 
a) Phôi hçip vi các S&, ban, ngành và UBND các huyn, thành phô, các 

don vj lien quan tuyên truyn v pháp lut bâo v mOi trmYng; dOn dôc, kim tra, 
giám sat thxc hin hoat dng thu gom, 4n chuyn và xi1 l rác thai; djnh kS' 
hang näm tng hqp báo cáo UBND tinh. 

b) Khuyên khIch và huo'ng dn các huyn, thành phô chuyên tir ca chê 
nha nuóc dt hang sang hInh thüc du thâu dch vi v sinh môi tru&ng. 

c) Chü trI tham mu'u cho u' ban nhân dan tinh v diu chinh do'n vi xir 
và phân vüng xr 1 rác thai sinh hot trong trng thai k' cho phü hp vâi thirc tê 
vic thu gom rác thai sinh hott ti các dja phuong và cOng suât, vj tn cUa các 
nba may xir l rác thai. 

d) Tham muu d xut vó'i U' ban nhân dan tinh xir l theo thâm quyên dOi 
vói các don vi cung üng dch v môi trumg khOng thçrc hin theo diing quy djnh. 

2. S&Xâydirng 
a) PhOi hçp vOi u' ban nhân dan các huyn, thành phO yà các don vj lien 

quan rà soát, diu chinh, be, sung quy hoch hxa ch9n, bo trI ht tang k' thut dOi 
vOi các diem tp ket, khu xü l rác thai sinh hoat  dam bào khoáng cách an toàn 
yà yeu câu v bào v môi truO'ng theo quy dnh. 

b) Chi trI và phi hçip vói các don vj lien quan tham mixu cho u ban 
nhân dan tinh quy& dnh don giá dch vi thu, gom, be,c xiic, 4n chuyen, xr l 
rác thai sinh hoit trên dja bàn tinh phü hç'p vi trng thai ks'. 

c) Chü trI và phOi hqp vói các don vj lien quan tham mu'u cho u' ban 
nhân dan tinh quyêt djnh mirc phát thai rác thai sinh hot trén dja bàn tinh phU 
hqp vói tmg th?yi ki. 
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3. S&TàichInh 
ChU tni và phôi hçip vói s& K ho?ch và du lii tham mixu cho u' ban nhân dan 

tinh can di b ti-I kinh phI chi sir nghip môi trinmg hang näm di vth phn ngân 
sách nhà nrnc dam bão theo Nghj quyt cüa Hi dng nhân dan tinh quy djnh. 

4. U ban nhãn dan các huyn, thành phô 
a) Khuyên khIch U ban nhân dan các huyn, thành phô chuyên tü Ca ché 

nhà nrnic dt hang sang hInh thirc du thâu, ha ch9n nhà thtu có dü nàng [crc ye 
cung 1mg djch vii v sinh môi trithng d nâng cao cht lugng cung rng dch vit 
v sinh môi trtthng trng brnc dáp üng milc tiêu giâm dan chi ngân sách nhà 
nithc cho cong tác thu gom; bôc xüc, 4n chuyn; xr 1 rác thai. 

b)Tàng cu6ng cOng tác kim tra, giám sat các don v cung 1rng djch vi.i v 
sinh môi trithng dê nâng cao chit luçmg dch vii. 

c) To chirc tuyên truyên, nâng cao thirc cüa nhân dan trong vic thçrc 
hin thu np tiên djch v thu gom, vn chuyn rác thai sinh hott day dü và tham 
gia giám sat chat 1uçng djch vit v sinh môi trung do các don vj cung ing djch 
vi v sinh môi trrnmg thxc hin. 

d) Hung dn to chirc thu và quán 1, sir ding nguôn thu dugc t1r dch vi 
thu gom, 4n chuyên rác thai sinh hot d thirc hin các nghTa vii vi nhà nuôc 
và chi cho cOng tác duy trI v sinh mOi tru?mg theo quy djnh. 

5. U ban nhân dan các xã, phu*ng, thj trân 
a) Co trách nhim phôi hcip vi don v cung irng djch vij v sinh môi 

trurng trong vic thirc hin thu tin dch vii v sinh môi truè'ng cüa các to chirc, 
cá nhân trên dja bàn theo dung quy djnh. 

b) Tang cu&ng cong tác kim tra, giám sat các don vi cung img djch vi v 
sinh môi truô'ng dê nâng cao chat luçing djch vi1. 

c) To chirc tuyên truyn, nâng cao thirc cüa nhân dan trong vic thçrc 
hin thu np giá djch vii thu gom, vn chuyn rác thai sinh hoat day dü và tham 
gia giám sat chat luqng dch vi ye sinh mOi truông do các dan vj cung lrng djch 
vii v sinh môi trurng thc hin. 

6. Các don vj cung u'ng djch vii v sinh môi truong trên dja bàn tinh 
Co trách nhim phôi hçp vái U ban nhân dan các huyn, thành phô và 

các di tuqng phát thai xây dimg phuang an và t chuc thu djch vii thu gom, vn 
chuyên và xi1 1 rác thai sinh hot trên dja bàn dam bào thu dung, thu dü, thu kjp 
thri và th chuc thirc hin tht cong tác v sinh môi truO'ng theo quy djnh. 

7. Các di tu'çrng dtrçrc cung frng djch vu v sinh môi trtrYng 
Hang tháng có trách nhim phâi thirc hin np tiên djch vi v sinh môi 

trumg theo dung quy dnh. 
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Diêu 4. Hiêu hrc thi hành 
1. Quyêt djnh nay có hiu 1rc thi hành k tir ngày 15/01/2020 và thay the 

Quyêt djnh s 34/2014/QD-UBND ngày 20/8/2014 cUa U ban nhân dan tinh ye 
vic quy dnh mrc thu, quãn 1, sü dçing phi v sinh trén dja bàn tinh Ha Nam. 

2. Chánh Van phông lily ban nhân dan tinh; Thu truOng các S, ban, 
ngành thuôc tinh; Chu tich lily ban nhân dan các huyn, thành phô; Chü tjch Uy 
ban nhân dan cap xA; các Ca quan, t chirc, cá nhân có lien quan chju trách 
nhim thi hành Quyêt djnh nây.y 

No'i n1,ln: 
- Van phOng ChInh phü; 
- Cic kiêm tra van ban quy phrn 
pháp 1ut -B Tu pháp; 
- Website ChInh phü; 
- Thng trirc Tinh u, TTHDND tinh; 
- ChU tich,  các PCT UBND tinh; 
- Nhu Diêu 4; 
- VPUB: LDVP, Các CV: 
- Luu: VT, KT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Nguyn Xuân Bong 
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