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QUYẾT ĐỊNH
Về giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11năm 2013 của
Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ
ngày 14 tháng 11 năm 2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Giá;
Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ
Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11
năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng thi hành một số Điều của
Luật Giá; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ
Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày
28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số
177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết
và hướng thi hành một số Điều của Luật Giá;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 248 /TTr-STC ngày
04 tháng 9 năm 2019 và Tờ trình số 299/TTr-STC ngày 22 tháng 10 năm 2019.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn như sau:
1. Mức thu giá dịch vụ: Theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Các mức thu giá dịch vụ quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết
định này là mức giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
2. Đối tượng nộp:
a) Các hộ gia đình, cá nhân được cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường đối
với rác thải sinh hoạt phải thực hiện nộp tiền dịch vụ vệ sinh môi trường đối với
công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt hàng tháng theo mức
giá quy định trên.
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b) Các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt động
khác (bao gồm cả chủ đầu tư xây dựng công trình) được cung ứng dịch vụ thu
gom, vận chuyển, xử lý rác thải phải thực hiện nộp tiền dịch vụ vệ sinh môi
trường.
c) Riêng chất thải nguy hại (rác thải y tế, công nghiệp nguy hại) phải thực
hiện theo quy định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
3. Cơ quan, đơn vị tổ chức thu
a) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai tổ chức công tác thu
giá dịch vụ vệ sinh môi trường theo phân cấp địa bàn quản lý: Cơ quan, đơn vị
được giao nhiệm vụ tổ chức thu có trách nhiệm niêm yết, thông báo công khai
Quyết định thu, cơ quan, đơn vị tổ chức thu, phương thức thu đến các đối tượng
được cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường.
b) Doanh nghiệp kinh doanh chợ, Ban Quản lý chợ thực hiện thu tại các
chợ quản lý và có trách nhiệm niêm yết hoặc thông báo công khai Quyết định
thu, cơ quan, đơn vị tổ chức thu, phương thức thu tại địa điểm thu.
4. Chứng từ thu: Đơn vị thu sử dụng chứng từ theo quy định hiện hành.
Điều 2. Quản lý, sử dụng số tiền thu từ giá dịch vụ vệ sinh môi trường
1. Hàng năm các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thu có trách
nhiệm lập dự toán kinh phí thu, chi dịch vụ vệ sinh môi trường gửi phòng Tài
chính - Kế hoạch tổng hợp, trình UBND các huyện, thành phố quyết định để
giao kế hoạch thu hàng năm theo đúng quy định hiện hành.
2. Toàn bộ số tiền thu được của các đơn vị có trách nhiệm thực hiện các
nghĩa vụ về thuế (Thuế giá trị gia tăng) và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có)
theo quy định. Số thu còn lại được sử dụng:
a) Trích 20% để chi phí phục vụ cho công tác thu giá dịch vụ.
b) Phần còn lại nộp vào tài khoản tiền gửi của cơ quan, đơn vị được Ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố giao nhiệm vụ tổ chức thu giá dịch vụ vệ
sinh môi trường mở tại Kho bạc Nhà nước và hạch toán số thu còn lại để thực
hiện các nhiệm vụ chi cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên
địa bàn quản lý.
Trường hợp giao cho đơn vị trúng thầu cung ứng dịch vụ thu gom, vận
chuyển rác thải sinh hoạt tự tổ chức thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường trong
phạm vi địa bàn quản lý, thì số tiền thu được sau khi nộp thuế giá trị gia tăng và
trích 20% chi phí phục vụ công tác thu, số tiền còn lại được để lại và tính bù trừ
vào kinh phí thực hiện thu gom, vận chuyển rác theo Hợp đồng ký kết.
3. Đối với các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh khai thác chợ, số tiền giá
dịch vụ vệ sinh môi trường thu của các hộ kinh doanh được hạch toán vào doanh
thu của doanh nghiệp và phải thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo
quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời phải thanh toán đối với khối lượng
rác thải phát sinh với các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thu giá
dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn theo mức thu tại điểm 8 Phụ lục kèm
theo Quyết định này.

