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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BÌNH THUẬN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ  

VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 199/TB-TTN-CN Bình Thuận, ngày 26 tháng 02 năm 2019 

THÔNG BÁO 
Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt 

 

Căn cứ Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Chính 

phủ về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (sau đây gọi tắt là Nghị định số 

154/2016/NĐ-CP); 

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2011 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành danh mục địa bàn các xã, phường, thị 

trấn thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải do Trung tâm Nước 

sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Trung tâm) đang trực tiếp vận hành cấp 

nước; 

Thực hiện hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 339/CT-

KTT1 ngày 18 tháng 01 năm 2019 về việc kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối 

với nước thải sinh hoạt; 

Nay Trung tâm thông báo áp dụng việc thu phí bảo vệ môi trường đối với 

nước thải theo Nghị định số 154/2016/NĐ-CP như sau: 

1. Đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải:  

1.1. Hộ gia đình (ngoại trừ các hộ gia đình nêu tại Điểm 2 dưới đây); 

1.2. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân (trừ các cơ 

sở sản xuất, cơ sở chế biến thuộc các đơn vị vũ trang nhân dân); 

1.3. Trụ sở điều hành, chi nhánh, văn phòng của các tổ chức, cá nhân không 

gắn liền với địa điểm sản xuất, chế biến; 

1.4. Cơ sở: rửa ô tô, rửa xe máy, sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy; 

1.5. Bệnh viện; phòng khám chữa bệnh; nhà hàng, khách sạn; cơ sở đào tạo, 

nghiên cứu; cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác; 

1.6. Các đối tượng khác có nước thải không thuộc đối tượng quy định nêu 

trên. 

2. Đối tượng không phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải: 

2.1. Hộ gia đình có nước thải sinh hoạt thuộc địa bàn khu phố Trà Cụ, khu 

phố Tân Thành, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh; 

2.2. Nước thải sinh hoạt của hộ gia đình ở địa bàn đang được Nhà nước thực 

hiện chế độ bù giá để có giá nước phù hợp với đời sống kinh tế - xã hội; 
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2.3. Nước thải sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình ở các xã thuộc 

vùng nông thôn và những nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch. 

3. Danh mục các xã, phường, thị trấn thực hiện thu phí bảo vệ môi 

trường đối với nước thải do Trung tâm đang trực tiếp vận hành cấp nước thực 

hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 21 tháng 

01 năm 2011 của UBND tỉnh Bình Thuận. 

4. Mức thu phí:  

Mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải là 10% trên giá bán 1 m3 nước 

sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.  

5. Tổ chức thực hiện 

Trung tâm sẽ thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải đồng thời với việc 

thu tiền sử dụng nước sạch (thể hiện trên biên nhận thanh toán và hóa đơn tiền 

nước hàng tháng) và bắt đầu áp dụng đối với lượng nước sử dụng từ kỳ ghi thu 

tháng 3 năm 2019. 

Tài liệu đính kèm:   

- Nghị định số 154/2016/NĐ/CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ; 

       - Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 21/01/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận. 

Rất mong UBND các xã/phường/thị trấn quan tâm hỗ trợ, giúp Trung tâm 

thông báo, phổ biến rộng rãi để nhân dân được biết, thực hiện theo quy định. 

Trân trọng cám ơn./. 

 

Nơi nhận: 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- UBND các huyện/ thị xã/ thành phố; 

- UBND các xã/phường/thị trấn có CTCN; 

- Các CTCN; 
- Niêm yết; 

- Lưu: VT, KH, CN.3b  
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GIÁM ĐỐC  

 

     

 

 

Lý Hữu Phước 

 

Thay 

báo 

cáo 
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