
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI1T NAM 
TINH BA RJA-VUNG TAU Dc 1p- Tir do- Hnh phüc 

S:  .A  /2022/QD-UBND Ba Ria - Vüng Tàu, ngày 22-thang.9 nãm 2022 

QUYET D!NH 
Ban hành giá dlch  viii thoát nu'óc trên d!a  bàn thành ph Vüng Tàu, 

tinh Ba Ra-VOng Thu tr nàm 2022 dn nàm 2025 

UY BAN NHAN DAN TNH BA RIA-VUNG  TAU 

Can th Lut Td chz.'rc chjnh quyn diaphirong ngày 19 tháng 6 nàm 2015, 

Can th Luát Siadi, bd sung mçt sá diu cüa Lut T chic GzInh phz và 
Lu2t To chu"c chInh quyên dja phurnig ngày 22 tháng 11 nàrn 2019; 

Can c& Lut Ban hành van ban quy ph41m pháp luat  ngày 22 tháng 6 nàm 
2015; 

Can c& Lut st'ra ddi, b sung ,n5t sO' diu cüa Lut Ban hành van ban quy 
phqm pháp lut ngày 18 tháng 6 nãm 2020, 

Can th Lut Giá ngày 20 tháng 6 nám 2012; 

Can c& Nghj djnh sO' 80/2014/ND-CF ngày 06 tháng 8 na/n 2014 cza GzInh 
phü ye thoát nw&c và xi l ntthc thai; 

Can c& Thông tir sO' 13/2018/TT-BXD ngày 27 tháng 12 nám 2018 cüa Bô 
tru&ng Bó Xây dyng hzr&ng dOn phurnig pháp djnh giá djch vy thoát nzr&c; 

Theo d nghj cüa Giám dO'c SáXOy dyng tqi T& trInh sO' 61/TTr-SXD ngày 19 
tháng 7 nám 2022 ye viçc dy' tháo Quyêt djnh ban hành giá djch vy thoát nuóc trên 
dja bàn thành phO Vuing Tàu, tinh Ba Rja- Vung Tàu tir nOm 2022 den nám 2025, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Pham vi diu chinh 

Quyt djnh nay quy djnh v giá djch v11 thoát nuâc trén da bàn thành ph 
Vüng Tàu, tinh Ba Rja-Vüng Tàu t.r närn 2022 den näm 2025. 

Diu 2. Di tu9ng áp di.ng 

1. Quyt djnh nay áp d1ing di vài các t chüc, cá than và h gia dInh trong 
nucc; to chüc, cá nhãn nuâc ngoài cO hoat  dng lien quan den thoát nithc và i 
nuâc thai vào h thông thoát rn.rOc, bao gôm: HO gia dinh; ca s& san xuât; Ca s& kinh 
doanh djch vi; ca quan hành chinh, dan vj sir nghip (sau day gçi chung là hO thoát 
nuâc) trén dja bàn thành phô Vüng Tàu, tinh Ba Rja-Vüng Tàu (khong bao gôm xã 
Long San). 
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2. H thoát nuâc dâ np tin djch vii thoát nuOc theo Quyt djnh nay thI 
không phãi np phi báo v môi trirmg dôi vfd nuóc thai theo quy djnh ti Nghj djnh 
so 5312020/ND-CP ngày 05 tháng 5 näm 2020 cüa Chinh phü ye phi bão v môi 
trithng dôi véd nrnc thai. 

Diu 3. Quy dlnh  h thoát ntwc 

1. H gia dInh là h thoát nrn9c theo don vj gia dInh, bao gm: 

a) Nhà a riêng lé; 

b) Nba & chung eli. 

2. Co sâ san xut, bao gm: 

a) Don vj, co sâ san xut, ch bin, gia công; 

b) Nhà may, xi nghip; 

c) COng trithng xây dijng. 

3. Co sâ kinh doanh djeh vi, bao gm: 

a) Khách san, nha hang, nhà nghi, cira hang kinh doanh an ung, giãi khát; 

b) Co sa thAm m5', rira Xe, gi.t üî, các khu vui choi; 

c) Chçi, siêu thj, ci'ra hang thuong mi; 

d) V.n phông di din; 

d) Bnh vin tu nhn, tnthng h9c ti.r thiic; 

e) Hot dng cüa t chüe, cá nhãn mang tInh chit kinh doanh khác. 

4. Co quan hành chinh, don vi six nghip, bao gm: 

a) Bnh vin, trung h9c cong 1p; 

b) Các don vj lrc lugng vu trang; 

c) Các co quan, doàn th; 

d) Co quan barth chInh và don vj sir nghip kháC. 

Diu 4. Giá dch vii thoát ntro'c 

1. Giá dich vu thoát nuóc 

STT 

Di ttrqng sfr dung dich vii 
thoát nu*c khu vIrc có h 

thong thoát nircrc 
(gçi là h thoãt ntróc) 

Mfrc thu, 1 trInh thu tin 
(không bao gm 

djch viii, 
thud VAT) 

Nãm 
2024 

Dng/m3 

Nàm 
2025 

Nàm 
2022 

Nàm 
2023 

1 HgiadInh 1.690 2.197 2.856 3.856 

2 Corsäsánxuât 3.380 4.394 5.712 7.712 

3 Cosakinhdoanhdjchvii 4.225 5.493 7.140 9.640 

Co quan hành chInh, Don vj 
srnghip 1.690 2.197 2.856 3.856 
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Khu vrc không có tuyk cng di qua thu theo quy djnh tti Nghj dnh s 
53/2020/ND-CP ngày 05 tháng 5 nàm 2020 cUa ChInh phU v phi bão v môi trixing 
dôi vi nuóc thai. 

2. Các trtthng hçrp min phi 

a) T chirc, h gia dInh, cá nhãn i khu vrc chua có h thng cp nuc sch; 

b) H gia dmnh, cá nhân không kinh doanh a khu vijc dã có h thng cp rnxàc 
sch tr khai thác nuâc si'r ding. 

Diu 5. Xác dnh kh6i hrçrng rnro'c thai 

1. D6i vói H gia dInh; Co quan hành chInh, Dan vj sir nghip: 

a) Trueing hçip sir diing nuâc sach  tir h th6ng cp nuâc tp trung, khi 
luçng nithc thai drçc tinh bang 100% khôi krcing nuâc sach  tiêu thii theo hóa don 
tiên nixc; 

b) Trung hçip không sir diing nuóc sach  tü h thng cp nuâc tp trung, khi 
krqng nuâc thai di.rcc xác djnh can ci'r theo hxçng nuac sch tiêu thi bmnh quân du 
nguai, áp d1ing müc khoán là 5m3/ngixài!tháng theo Quyêt djnh so 59/2013/QD-
UBND ngày 31 tháng 12 näm 2013 cUa Uy ban nhn dan tinh ban hành Quy djnh v 
thu phi bão v môi truông dôi vói nuâc thai sinh hot trên dja bàn tinh Ba Rja — 
Vüng Tàu. 

2. D6i vâi các loui nuâc thai khác: 

Xác djnh theo quy djnh tai  khoán 2 Diu 39 Nghj djiih s 80/2014/ND-CP 
ngày 06 tháng 08 näm 2014 cüa ChInh phü ye thoát nuac và xir l nuâc thai, cii th 
nhu sau: 

a) Tnrng hqp các h thoát nuâc sir diing nuâc sch tir h thng cp nuàc tp 
trung, khôi luqng nuâc thai dixçic tinh bang 80% khoi lucing nuâc sch tiêu thi1 theo 
hóa don tiên nuâc; 

b) Truang hçip các h thoát nuóc không si'r ditng nuOc sch ti'r h thng cp 
nuàc tp trung thI khôi hxçng nuac thai duçc xác djnh thông qua dông ho do km 
luçing nuac thai. Truang hqp không lap dt dông ho, don vj thoát nuOc va h thoát 
nuâc can cü hçp dong djch vii thoát nthc dirçrc quy djnh ti Diêu 27 Nghj djIIh so 
80/2014/ND-CP ngày 06 tháng 8 näm 2014 cüa Chinh phü ye thoát nuac va xir l 
nuâc thai d thng nhât ye khi luqng nuóc thai cho phü hqp. 

Diu 6. Thu tin dich vu thoát ntr&c 

1. DM vOi các h thoát nuac sir d%lng nuâc sch tü h thng cap nuac tp 
trung: Dan vj thu tiên djch yii thoát nuac là Cong ty Co phân Cap nuâc Ba Rja — 
Vfing Tàu (Dan vi cap nuóc). 

2. Di vâi các h thoát nixac không sr ding nuâc s.ch tü hthng cp nuâc 
tp trung (tth trumg hçp duçic mien theo quy djnh tii khoãn 2 Diêu 4 Quyêt djnh 
nay): Dan vj thu tin djch vi thoát nuâc là Trung tam Quàn 1 các khu xir i chat 
thai thuc sa Xây dimg. 
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3. Dan vi thu tin djch vii thoát nuâc co trách nhim thu tin djch vi thoát 
nrnrc theo giá quy dh tai  Diêu 4, xác dnh khôi lucing nrnc thai theo quy djnh tai 
Diu 5 Quyt djnh nay, nQp vào ngân sách tinh theo quy dnh. 

4. Ngun thu tir djch vii thoát nuàc thai duçic d 1i 10%  trên tng s thu thirc 
t d chi trá chi phi djch vi1 di thu; thirc hin các nghTa vi thuê và nghTa v tài chInh 
khác (neu co), ph.n con 1i np vào ngân sách Nhà nuâc dê sr diing cho các mic 
dIch dâu ti..r, duy trI, phát triên h thông thoát nuOc và các chi phi hgp 1 khác theo 
quy djnh hin hânh. 

Diu 7. Diu khoãn thi hành 

1. Quyt djnh nay thay th Quyt djnh s 05120201QD-UBND ngày 07 tháng 
4 näm 2020 cUa Uy ban nhân dan tinh Ba Rja -VUng Tàu ban hành Giá djch vi thoát 
rnnc trên dja bàn thành phô VUng Tàu, tinh Ba Rja-Vüng Tàu và ducc áp diing kê 
tCr ngày 0'5 tháng 40 näm 2022. 

2. Giao Si Xây drng chü trI, phôi hçip vâi các ca quan, dcm vj lien quan to 
chirc triên khai thirc hin Quyêt djnh nay. 

3. Chánh Van phOng Uy ban nhãn dan tinh, Giám dc các S&: Xây drng, Tài 
chinh, Tài nguyen và Môi tnthng; ChU tjch Uy ban nhân dan thành phô Vflng Tàu; 
Giám dôc Kho bc nhà nuâc tinh Ba Rja — Vung Tàu; Tong Giám dôc Cong ty Co 
phân Cap nuóc Ba Rja — VQng Tàu, Giám doe Trung tam Quàn l các khu xi:r 1 chat 
thai; Thu truàng các Co quan, don vj và các to chirc, h gia dinh, cá nhân có lien 
quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./.- 

Ncri nJsn: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Nhi.r Khoãn 3 Diêu 7; K1'.CHU  TICH7wvv'/'  
- Van phông ChInh phü; PHO CHU TICH 
- Bc Xay dirng, B Tai nguyen va Moi trwyng; 
- B Ti.r pháp (Ciic Kiêm tra VB); 
- Tfr Tinh Ciy, TTr HDND tinh; 
- Doân DBQH tinh; 
- UBMTTQVN tinli; 
- Chü tjch, các Phó Chi tjch UBND tinh; 
- S& Ti.r pháp (kiêm tra); 
- TT Cong báo — Tin hçc tinh; 
- Dài PITH tinh; 
- Báo Ba Rja — Vflng Tàu 
- Luu: VT, TH, SXD (6). 

(8) 
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