
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH NINH BINH Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

So: 2'f /2020/QD-UBND Ninh BInh, ngày 09'  tháng  9  nàm 2020 

QUYET DNH 
Quy d!nh  giá djch viii thoát ntthc và xfr 1 ntro'c thai 

di vó'i h thông thoát nu*c dirqc du tir tü' ngãn sách nhà ntr&c 
trên dja bàn thành ph6 Ninh Blnh, tinh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN T!NH NINH BNH 

Can ci Lut To chic chinh quyn dja phu'o'ng ngày 19/6/2015, 

Can c&Lut Giá ngày 20/6/2012, 

Can th Nghj djnh s 149/2016/ND-CT ngày 11/11/2016 cla Chinh phi tha 
dói, bô sung m5t so diêu cüa Nghj djnh so 177/2013/ND-CP ngày 14 tháng 11 
nãm 2013 cia Chinhphz quy djnh chi tiêt và htthng dan thi hành m5t so diêu cza 
Lut giá, 

Can ci Nghj djnh sO' 32/2019/ND-CF ngày lq/4/2019 cia Chinh phz quy 
djnh giao nhim vi, dt hang hoc dáu thâu cung cap san phám, djch vy cong sir 
dyng ngán sách nhà niràc tic nguOn kinh phi chi thu'ô'ng xuyên; 

Can ci Nghj djnh sO' 80/2014/ND-CP ngày 06/8/2014 cia ChInh phi v 
thoát niró'c và xic l nirO'c thai; 

Can cic Nghj djnh sd 53/2020/ND-CT ngày 05/5/2 020 cia Chinh phi v phi 
báo v mOi tru'&ng dOi vài nithc thái, 

Can cii' Thông tic s 25/2014/TJT-BTC ngày 17/02/2014 cia Bô tru'O'ng Bó 
Tài chinh quy djnh phu'o'ngpháp djnh giá chung dOi vO'i hang hóa, cljch vy, 

Can ci ThOng tic sd 13/2018/TT-BXD ngày 2 7/12/2018 cia Bç5 trithng B5 
Xáy dy'ng hiráng dânphu'o'ngpháp djnh giá djch vy thoát nu'ó'c; 

Can cii' Nghj quye't 26/2020/NQ-HDND ngày 23/7/2 020 H5i dng nhán dan 
tinh Ninh BInh sica dOi m5t sO nç5i dung cza Quy djnh mi'c thu, mien, giám, thu, 
nç5p, quán lj và th dyng các khoãn phi, l phi trên dja bàn tinh Ninh BIn ban 
hành kern theo Nghj quyêt so 35/2016/NQ-HDND ngày 14/12/2016 cia Hç5i dOng 
nhán dan tinh Ninh Binh, 

Theo d nghj cia Giám dO'c SO' Tài chinh tgi TO' trinh s 150/TTr-STC ngày 
13/8/2020. 

QUYET DNH: 

Diêu 1. Quy djnh giá d!ch  vtj thoát ntr&c và xtr 1 ntro'c thai di vó'i h 
thông thoát ntr&c dirqc dâu ttr tfr ngân sách nhà ntró'c trên dla  bàn thành 
phô Ninh BInh, tinh Ninh BInh, nhtr sau: 
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1. Dôi tilqng áp diing 

Quyt djnh nay áp diing di vói các th chüc, cá nhân và ho gia dinh (sau day 
gçi là h thoát nithc) có hott dng lien quan den thoát nuâc và xir l nuc thai 
trén dja bàn thành phô Ninh BInh, tinh Ninh BInh. 

2. Giá dich vu thoát nuécc và xü l nithc thai 

a) Giá djch vii thoát nuâc và xir l nuóc thai lam ca sâ d quàn 1 4n hành 
h thông thoát nithc và thu gom xir 1 nithc thai trên dja bàn thành phô Ninh Binh 
là 1.923 dông/m3  (dä bao gôm: chi phi khâu hao thiêt bj 4n hành 352 dông!m3  và 
các chi phi khác; không tInh khâu hao giá trj tài san cong trInh xây dirng, chua 
bao gôm thuê VAT). 

b) Giá djch vi thoát nithc thu cüa h thoát nuâc thuc các phu&ng (10 
phi.ring): Ninh Khánh, Dông Thành, Tan Thành, Nam Thành, PhücThành, Van 
Giang, Thanh BInh, Nam BInh, Bich Dào, Ninh Phong cüa thành phô Ninh BInh, 
cu the nhu sau: 

Ni dung 
Giá dlch  vu thoát ntrrc 

thu cüa h thoát ntr&c (dônglm3), 
dã bao gôm thuê VAT 

Sinhhoatdâncix 983 

Ca quan hành chInh, dan vj sir nghip 1.296 

Hoat dng san xut vt chit 1.620 

Kinh doanh djch viii 2.063 

Müc giá trên b.ng phi bão v mOi truông di vi nuâc thai sinh hott hin 
hành. Khi phi bào v mOi trithng dôi vi nithc thai sinh hoat thay dôi, giá djch vi 
thoát nithc thu cüa h thoát nuâc thuc các phi.thng trên cling thay dôi tirnng 1mg. 

c) Phuang an thu tin djch vi1 thoát nithc 

Cong ty c phân cap thoát nuâc Ninh BInh và Cong ty trách nhim hu han 
Xây dirng và thuang mai  Thành Nam: T chirc thu tin djch vi thoát nixâc thông 
qua hóa dan tin nithc di vâi các hO thoát nuóc sir diing nuc sach  tiir h thng 
cp nuâc tap trung và duc hithng chi phi djch vij di thu. Hang tháng, dan vj di 
thu sau khi trü 6% s tin thu diiçic së chuyn cho tJy ban nhân dan thành ph 
Ninh BInh d thanh toán nhà thu trCing thu quân l 4n hành h thng thoát 
nuOc trên dja bàn thành ph Ninh BInh. 

Diêu 2. Hiêu lire thi hành 

Quy& djnh nay có hiu hrc thi hành k tlr ngày 0 1/10/2020. 

Diu 3. To chuc thtrc hiên 

1. Giao Uy ban nhân dânthành ph Ninh Binh t chüc du thu don vj quàn 
l 4n hành theo quy djnh; kêt qua giá tràng thâu và mirc thu giá djch v11 thoát 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TECH 

Nguyn NgQc Thich 

nithc cüa h thoát nrnc quy djnh t.i dim b, khoãn 2, Diu 1 Quyt djnh nay lam 
can cr dê UBND thành phô Ninh BInh quyêt toán, dé xuât kinh phi cap bü ngân 
sách hang näm (nêu co) cho dcin vi trüng thâu. 

2. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Giám doe các S: Tài chInh, 
Xây dirng, Tài nguyen và Môi tnrng, Tis pháp; C%lc tru&ng Ciic Thuê tinh; Chü 
tjch Uy ban nhân dan thành phô Ninh BInh và to chüc, cá nhân khác có lien quan 
chju trách nhim thi hành Quyêt djnh 

N9inhân: 
-NhuDiêu3; 
- Bô Tài chInh; 
- B Tài nguyen và Môi trt.rOng; 
- Ciic KTVBQPPL -B Tu pháp; 
- TT. Tinhüy NB; 
- TT.HDND tinh NB; 
- Doàn DBQH tinh NB; 
- UBMTTQVN tinh NB; 
- Chü tjch, PCT UBND tinh NB; 
- Website ChInh phü; 
- Cong báo tinh NB; 
- Lint: VT, VP5. 

Zh_VP5_O4QDQPPL. 
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