
2

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung giá tối đa đối với dịch vụ thu gom,

vận chuyển rác thải sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn
ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính

phủ qui 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;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính
phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

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; Thông tư số
233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 56/2014/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài
chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số /TTr-STC ngày -- /12/2019, đề
xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2296/STNMT-KHTC ngày
19/7/2019 và Công văn số 3937/STNMT-KHTC ngày 11/11/2019, của Công ty Cổ
phần Môi trường đô thị Đà Nẵng tại Tờ trình số 445/TTr-MTĐT ngày 05/7/2019 và
Công văn số 623/MTĐT-KD ngày 24/9/2019; và ý kiến thẩm định văn bản của Sở
Tư pháp tại Công văn số 4569/STP-XDKTVB ngày 11/12/2019; trên cơ sở ý kiến
của các thành viên UBND thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Mục 1.1.1, 1.1.2 Phụ lục kèm theo Quyết định số

33/2017/QĐ-UBND ngày 18/11/2017 của UBND thành phố Ban hành giá tối đa đối
với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn
ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

TT Đối tượng áp dụng Đơn vị tính Mức giá (đồng)

1.1.1 Nhà tập thể, chung cư, nhà trọ hộ/tháng 20.000

1.1.2 Kiệt, hẻm hộ/tháng 30.000

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng      năm 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số:          /2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày      tháng     năm 2020



3

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành
phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế
thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã; Thủ trưởng các
cơ quan, tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện
Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính, Cục Quản lý Giá;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục KTVBQPPL - BTP;
- TT TU, TT HĐND;
- CT và các PCT UBND TPĐN;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TPĐN;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND&UBND TPĐN;
- Các Sở: Tài chính, TN&MT, XD, Tư pháp;
- UBND các quận, huyện, phường, xã;
- Cty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng;
- Cổng thông tin điện tử TPĐN;
- Lưu: VT, KTTC, STC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /TTr-STC Đà Nẵng, ngày     tháng 01 năm 2020

TỜ TRÌNH
Sửa đổi, bổ sung giá tối đa đối với dịch vụ thu gom,

vận chuyển rác thải sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn
ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Kính gửi: UBND thành phố Đà Nẵng

Căn cứ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của
UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về một số nội dung quản lý nhà nước
trong lĩnh vực giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND thành phố tại Thông báo số
46/TB-VP ngày 12/02/2019 (Mục I - 1.3), Thông báo số 104/TB-VP ngày 18/3/2019
(Mục 2) và Thông báo số 358/TB-VP ngày 12/12/2019 (Mục 3) của Văn phòng
Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố về việc rà soát, xây dựng lại
đơn giá thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố, thẩm định,
trình UBND thành phố phê duyệt;

Trên cơ sở phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt
được Sở Tài nguyên và Môi trường lập tại Công văn số 2296/STNMT-KHTC ngày
19/7/2019 theo đề xuất của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng (Công ty)
tại Tờ trình số 445/TTr-MTĐT ngày 05/7/2019; ý kiến rà soát hồ sơ phương án giá
dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt của Công ty tại Công văn số
623/MTĐT-KD ngày 24/9/2019 và của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn
số 3937/STNMT-KHTC ngày 11/11/2019, Sở Tài chính đã có Công văn số
3807/STC-GCS ngày 14/11/2019 lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương;

Tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương và ý kiến thẩm định của
Sở Tư pháp tại Công văn số 4569/STP-XDKTVB ngày 11 tháng 12 năm 2019, Sở
Tài chính kính báo cáo UBND thành phố như sau:

1. Sự cần thiết sửa đổi, bổ sung giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận
chuyển rác thải sinh hoạt

Theo nguyên tắc định giá dịch vụ quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTC
ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính thì giá dịch vụ bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất,
kinh doanh thực tế hợp lý, có lợi nhuận phù hợp với mặt bằng giá thị trường và chủ
trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ có tác
động đến giá dịch vụ; kịp thời điều chỉnh giá dịch vụ khi các yếu tố hình thành giá
thay đổi.

Hiện nay, giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt
thực hiện theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 18/11/2017 của UBND
thành phố.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và Công ty, với nguyên tắc tự
cân đối tài chính, tự bù đắp, chịu rủi ro, đảm bảo cổ tức và lợi nhuận cho doanh
nghiệp, mức giá đang áp dụng Công ty rất khó cân đối được chi phí, người lao động
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phải làm việc vất vả, độc hại nhưng thu nhập thấp dẫn đến việc tuyển dụng lao động
trực tiếp khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng thu gom, vận chuyển rác thải trên địa
bàn thành phố Đà Nẵng. Mặt khác, mức giá đang áp dụng đã nảy sinh những bất cập
như: chưa đáp ứng được tiêu chí người xả thải nhiều phải trả tiền nhiều, còn mang
tính cào bằng đối với khu vực các hộ gia đình.

Qua quá trình thực hiện, đến nay, một số yếu tố hình thành giá thay đổi như
chi phí nhân công (lương cơ sở tăng lên 1.490.000 đồng so với mức 1.300.000
đồng), chi phí nhiên liệu, tỷ lệ chi phí quản lý chung..., do đó, Công ty đã báo cáo
Sở Tài nguyên và Môi trường lập phương án sửa đổi, bổ sung giá dịch vụ thu gom,
vận chuyển rác thải sinh hoạt tại Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND (điều chỉnh mức
giá tại mục 1.1) là cần thiết để đảm bảo kinh phí thực hiện, đảm bảo cho hoạt động
công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thời điểm hiện nay.

2. Về sửa đổi, bổ sung mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải dự
kiến áp dụng

a) Đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường
Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số

2296/STNMT-KHTC thì trên cơ sở phương án giá do Công ty Cổ phần Môi trường
đô thị Đà Nẵng xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, thống nhất, gửi
Sở Tài chính thẩm định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt với giá
thành cho 01 tấn rác thải sinh hoạt là 371.000 đồng/tấn. Với giá thành 371.000
đồng/tấn thì mức thu bình quân mỗi hộ gia đình cho 01 tháng là:

4,15 kg rác/hộ/ngày x 30 ngày x 371 đồng/kg rác = 46.375 đồng/hộ/tháng
(Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp số liệu theo báo cáo Môi trường

Quốc gia năm 2011, bình quân 1 người xả thải mỗi ngày 0,83 kg rác đối với Đà
Nẵng, như vậy mỗi hộ bình quân 05 nhân khẩu xả thải 4,15kg rác mỗi ngày).

Mức thu bình quân 46.375 đồng/hộ/tháng là đảm bảo bù đắp chi phí theo định
mức quy định và đơn giá nhân công, vật liệu hiện hành. Mức thu này chênh lệch
tăng so với mức thu bình quân gia quyền hiện nay (26.100 đồng/hộ) là 20.275 đồng
(tăng 77,7%).

Tại Công văn số 3937/STNMT-KHTC, sau khi rà soát, Sở Tài nguyên và Môi
trường thống nhất với đề nghị của Công ty tại Công văn số 623/MTĐT-KD, theo đó,
giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác mới điều chỉnh theo Quyết định số
33/2017/QĐ-UBND thực hiện từ ngày 01/01/2018 nên phương án giá lần này không
điều chỉnh tất cả các mức giá cho các đối tượng mà chỉ điều chỉnh khu vực hộ gia
đình không sản xuất kinh doanh, thu một mức giá là 30.000 đồng/hộ/tháng (không
phân biệt mặt đường, kiệt, hẻm) để mức giá bám sát thực tế theo mức độ xả thải của
từng đối tượng theo chỉ đạo của UBND thành phố và phù hợp với chi phí cho công
tác thu gom, vận chuyển rác đối với hộ kiệt, hẻm, tránh sự tăng giá đột biến, Sở Tài
nguyên và Môi trường đề xuất sửa đổi, bổ sung mức tăng giá tại Mục 1.1 Phụ lục
ban hành kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 18/11/2017; ngoài ra,
tại mục 1.1.1 “Nhà tập thể, chung cư, nhà trọ” đề nghị sửa lại thành “Nhà tập thể,
chung cư, phòng trọ” do hiện nay tại nhà trọ có nhiều phòng trọ cho thuê nhưng chỉ
nộp tiền của một hộ nhà trọ là chưa phù hợp. Cụ thể như sau:
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TT

Đối
tượng đề
nghị sửa

đổi

Đơn vị
tính

Mức thu
hiện nay

theo Quyết
định

33/2017/
QĐ-

UBND

Mức giá dịch vụ
đề nghị điều

chỉnh

Chênh lệch so
với mức thu
hiện hành

Tỷ lệ tăng so
với mức thu

hiện nay

Hộ ≤ 5
nhân
khẩu

Hộ > 5
nhân
khẩu

Hộ ≤ 5
nhân
khẩu

Hộ > 5
nhân
khẩu

Hộ ≤ 5
nhân
khẩu

Hộ > 5
nhân
khẩu

1. Hộ gia đình

1.1. Hộ gia đình không sản xuất, kinh doanh

1.1.1

Nhà tập
thể,
chung cư,
phòng trọ

đồng/hộ
/tháng 15.000 20.000 5.000 33,3%

1.1.2 Kiệt, hẻm
đồng/hộ
/tháng

25.000 30.000 35.000 5.000 10.000 20% 40%

1.1.3
Mặt tiền
đường
phố

đồng/hộ
/tháng

30.000 30.000 35.000 0 5.000 0 16,7%

b) Ý kiến Sở Tài chính
Hiện nay, các yếu tố trong giá thành dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải

sinh hoạt tăng so với trước đây như tiền lương, nhiên liệu nên giá thành cho 01 tấn
rác đã tăng lên 371.000 đồng/tấn. Theo nguyên tắc định giá dịch vụ thì giá dịch vụ
bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, có lợi nhuận phù hợp.
Nếu tính đúng, tính đủ chi phí thì mức thu bình quân mỗi hộ gia đình cho 01 tháng
là 46.375 đồng/hộ/tháng theo mức giá thành 371.000 đồng/tấn rác.

Qua tham khảo và so sánh với mức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác
thải sinh hoạt tại các địa phương có điều kiện hạ tầng, kinh tế, xã hội tương tự như:
thành phố Hải Phòng (Quyết định số 3257/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của
UBND thành phố Hải Phòng), thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế (Quyết định số
94/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế), tỉnh Quảng
Nam (Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh Quảng
Nam) thì phương án mức thu giá dịch vụ dự kiến Sở Tài nguyên và Môi trường đề
nghị áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đối với các hộ gia đình không sản xuất
kinh doanh (từ 20.000 đồng - 30.000 đồng) là phù hợp theo mức độ xả thải của từng
đối tượng, thấp hơn so với giá thành bình quân 46.375 đồng/hộ/tháng, (phần thiếu
hụt so với giá thành sẽ được bù đắp bằng mức giá cao hơn giá thành áp dụng cho các
đối tượng khác), đồng thời, đảm bảo doanh nghiệp bù đắp chi phí và tránh sự tăng
giá đột biến ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Đối với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường và Công ty về mức thu giá
dịch vụ theo số lượng nhân khẩu mỗi hộ (hộ ≤ 5 nhân khẩu, hộ > 5 nhân khẩu), Sở
Tài chính nhận thấy số lượng nhân khẩu mỗi hộ thường xuyên biến động, do đó,
việc căn cứ số nhân khẩu tại một thời điểm để áp dụng mức giá thu dịch vụ thường
xuyên là chưa phù hợp. Do vậy, mức giá dịch vụ thu rom rác thải sinh hoạt đề nghị
xác định theo từng hộ, không phân biệt số nhân khẩu trong mỗi hộ; đối với hộ mặt
tiền đường phố không thực hiện mức thu theo số nhân khẩu nên mức giá giữ nguyên
theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 18/11/2017, không thực hiện sửa đổi
lần này.
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Trên cơ sở ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị và ý kiến thẩm định của
Sở Tư pháp, Sở Tài chính đã tiếp thu và có giải trình tại Phụ lục kèm theo, đồng thời
có Báo cáo thuyết minh phương án giá đính kèm.

Tại mục 1.1.1 thống nhất theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, giữ nguyên
mục 1.1.1 là “nhà tập thể, chung cư, nhà trọ” như tại Quyết định số 33/2017/QĐ-
UBND. Giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sau khi so
sánh với các địa phương khác và sửa đổi, bổ sung mục 1.1.1, 1.1.2 như sau:

TT Đối tượng áp dụng Đơn vị tính

Thành
phố
Hải

Phòng

Thành phố
Huế - Tỉnh

Thừa
Thiên Huế

Tỉnh
Quảng
Nam

Thành phố
Đà Nẵng

Đang
áp

dụng

Dự kiến sẽ áp
dụng

1 Hộ gia đình

1.1
Hộ gia đình không sản
xuất, kinh doanh

1.1.1
Nhà tập thể, chung cư,
nhà trọ

Đồng/hộ/tháng 20.000 15.000 20.000

1.1.2 Kiệt, hẻm Đồng/hộ/tháng 40.000 39.000 25.000 25.000 30.000

3. Đánh giá tác động của phương án giá
a) Đối với đối tượng sử dụng dịch vụ
Theo đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường và Công ty thì mức thu dự

kiến 30.000 đồng/hộ/tháng theo phương án là phù hợp, tương đồng với mặt bằng
chung mức thu của các địa phương khác, mức tăng không nhiều nên ít ảnh hưởng
đến đời sống sinh hoạt của người dân. Đồng thời đảm bảo kinh phí thực hiện công
tác vệ sinh môi trường do mức thu bình quân của mỗi hộ nếu tính đúng, tính đủ chi
phí phải là 46.375 đồng/hộ/tháng trong khi mức thu đề nghị sửa đổi, điều chỉnh chỉ
là 20.000 đồng/hộ/tháng đối với nhà tập thể, chung cư, nhà trọ và 30.000
đồng/hộ/tháng đối với hộ kiệt, hẻm.

b) Đối với đơn vị cung cấp dịch vụ
Theo đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường và Công ty thì mức giá

thành mà Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định (371.000 đồng/tấn) so với
mức giá đề nghị của Công ty (377.000 đồng/tấn) chênh lệch không đáng kể. Trường
hợp phương án giá được phê duyệt, hàng năm doanh thu Công ty tăng thêm khoảng
06 tỷ đồng/năm, hoạt động của công tác thu gom, vận chuyển rác không phải bù lỗ
từ các nguồn khác, người lao động có điều kiện được tăng thêm thu nhập, Công ty
hoạt động có lãi, chất lượng công tác phục vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành
phố ngày càng được nâng cao.

Do vậy, Sở Tài chính kính báo cáo UBND thành phố xem xét, sửa đổi mức
giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại Mục 1.1.1, 1.1.2 Phụ lục ban
hành kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 18/11/2017 theo đề xuất
của Sở Tài nguyên và Môi trường và Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.
Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.
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Kính báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VBĐT, GCS.Hưng.

GIÁM ĐỐC
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UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THUYẾT MINH
Về việc sửa đổi, bổ sung phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển

rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-STC ngày    tháng     năm 2019
của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng)

A. CƠ SỞ ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ
- Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ

qui 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;

- Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ
về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về
quản lý chất thải và phế liệu;

- Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy
định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP; Thông tư số
233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 56/2014/TT-BTC;

- Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

- Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Bộ
trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương
trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

- Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ
trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca
trong các công ty nhà nước;

- Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ
trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng
bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm,
độc hại;

- Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng
Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ
Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;



10

- Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ
trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành danh mục nghề, công việc
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Xây dựng về
việc công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị;

- Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây dựng
về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây
dựng;

- Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của UBND
thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về một số nội dung quản lý nhà nước trong
lĩnh vực giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Công văn số 2429/UBND-QLĐTh ngày 07 tháng 4 năm 2018 của UBND
thành phố Đà Nẵng về việc chi phí quản lý chung và lợi nhuận định mức đối với
dịch vụ công ích thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đô thị trên địa bàn
thành phố Đà Nẵng;

- Quyết định số 529/QĐ-HĐQT ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng
quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng về việc ban hành định mức vệ
sinh đô thị áp dụng trong nội bộ Công ty;

- Công văn số 2296/STNMT-KHTC ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Sở Tài
nguyên và Môi trường về việc hồ sơ phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác
thải sinh hoạt;

- Tờ trình số 445/TTr-MTĐT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Công ty Cổ phần
Môi trường đô thị Đà Nẵng về việc đề nghị phê duyệt giá dịch vụ thu gom, vận
chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; kèm theo hồ sơ, tài liệu
có liên quan.

B. NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ
I. Nguyên tắc định giá dịch vụ
1. Bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, có lợi nhuận

phù hợp với mặt bằng giá thị trường và chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã
hội của Nhà nước trong từng thời kỳ có tác động đến giá dịch vụ.

2. Kịp thời điều chỉnh giá dịch vụ khi các yếu tố hình thành giá thay đổi.
II. Phương pháp định giá dịch vụ
Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà

Nẵng (sau đây gọi tắt là dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt) được định
giá theo phương pháp chi phí; căn cứ vào chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp
lý, hợp lệ và mức lợi nhuận dự kiến phù hợp với mặt bằng giá thị trường và chính
sách của Nhà nước có tác định đến giá dịch vụ (theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại
Mục 3 Thông tư số 25/2014/TT-BTC).

C. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN GIÁ DỊCH VỤ THU
GOM, VẬN CHUYỂN RÁC THẢI SINH HOẠT

Nội dung sửa đổi, bổ sung phương án giá Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác
thải sinh hoạt được Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng đề xuất, Sở Tài
nguyên và Môi trường lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 25/2014/TT-BTC. Kết
quả phương án giá sau kiểm tra được thể hiện tại Phụ lục số 1 đính kèm.

Dịch vụ bao gồm 02 thành phần công tác được xác định tại phương án giá:
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- Thu gom rác thải sinh hoạt
- Vận chuyển rác thải sinh hoạt
I. Giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt
GTG = ZTG + LTG + TTG

(- GTG: Giá dịch vụ thu gom 01 tấn rác thải
- ZTG: Giá thành dịch vụ thu gom 01 tấn rác thải
- LTG: Lợi nhuận dự kiến của dịch vụ
- TTG: Thuế giá trị gia tăng của dịch vụ).
1. Giá thành dịch vụ thu gom 01 tấn rác thải (ZTG)
ZTG = Chi phí trực tiếp (CTT) + Chi phí chung (CC)
1.1. Chi phí trực tiếp (CTT)
(Chi phí nhân công trực tiếp = Định mức lao động x Đơn giá ngày công lao

động)
a) Định mức lao động: Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị áp dụng theo

định mức đã được sử dụng để tính toán giá dịch vụ tại Quyết định số 33/2017/QĐ-
UBND là 0,4629 công/tấn, thấp hơn định mức quy định tại Quyết định số 592/QĐ-
BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về định mức dự toán thu gom, vận chuyển
và xử lý chất thải rắn đô thị (0,7 công/tấn) (Chi tiết tại Phụ lục 4).

b) Đơn giá ngày công lao động (Chi tiết tại Phụ lục 7)
- Giá dịch vụ tại Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND áp dụng mức lương cơ sở

để tính toán là 1.300.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 47/2017/NĐ-CP
ngày 24/4/2017 của Chính phủ.

- Theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày
09/5/2019 thì kể từ ngày 01/7/2019 mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng. Do
đó, đơn vị đề nghị đơn giá ngày công lao động điều chỉnh lại là:

[ (2,71 + 0,1) x 1.490.000 + 520.000 ] / 26 = 181.035 đồng.
Chi phí nhân công trực tiếp là: 0,4629 x 181.035 = 83.801 đồng.
Sở Tài chính thống nhất với nội dung này.
1.2. Chi phí chung (CC)
- Giá dịch vụ tại Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND áp dụng tỷ lệ chi phí

chung là 62% chi phí nhân công trực tiếp theo Công văn số 4392/UBND-QLĐTư
ngày 18/6/2012 của UBND thành phố.

- Theo Công văn số 2429/UBND-QLĐTh ngày 07/4/2018 của UBND thành
phố tỷ lệ chi phí quản lý chung là 53% chi phí nhân công trực tiếp. Do đó, Sở Tài
nguyên và Môi trường đã tính toán lại chi phí chung theo tỷ lệ 53% chi phí nhân
công trực tiếp, trong đó: chi phí phục vụ công tác đi thu đơn vị lấy theo mức 15.923
đồng/tấn theo thực tế chi trả hiện nay (chiếm tỷ lệ 19% chi phí nhân công trực tiếp),
chi phí sản xuất chung lấy theo tỷ lệ 34% còn lại của chi phí nhân công trực tiếp
(=53% - 19%), tương ứng số tiền là 28.492 đồng (34% x 83.801 đồng).

- Tổng chi phí chung là: 15.923 + 28.492 = 44.415 đồng.
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Sở Tài chính thống nhất với nội dung này.
2. Lợi nhuận dự kiến (LTG)
Theo Công văn số 2429/UBND-QLĐTh, lợi nhuận định mức được tính bằng

4,5% trên chi phí trực tiếp và chi phí chung, do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường
tính toán lợi nhuận định mức là 5.770 đồng/tấn [=4,5% x (83.801+ 44.415) ].

Sở Tài chính thống nhất.
3. Thuế giá trị gia tăng (TTG)
Theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn, dịch

vụ thu gom rác thải có mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%.
10% x [ (83.801 +44.415 + 5.770) = 13.399 đồng.
4. Mức giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt (GTG)
Mức giá dịch vụ thu gom rác thải là:
(83.801+ 44.415) + 5.770 + 13.399 = 147.000 đồng/tấn (làm tròn số).
Sở Tài chính thống nhất.
II. Giá dịch vụ vận chuyển rác thải sinh hoạt
GVC = ZVC + LVC + TVC

(- GVC: Giá dịch vụ vận chuyển 01 tấn rác thải
- ZVC: Giá thành dịch vụ vận chuyển 01 tấn rác thải
- LVC: Lợi nhuận dự kiến của dịch vụ
- TVC: Thuế giá trị gia tăng dịch vụ).
1. Giá thành dịch vụ vận chuyển 01 tấn rác thải (ZVC)
ZVC = Chi phí trực tiếp (CTT) + Chi phí chung (CC)
1.1. Chi phí trực tiếp (CTT) (Chi tiết tại Phụ lục 5 đính kèm)
(Chi phí trực tiếp = Chi phí nhân công trực tiếp + Chi phí khấu hao máy móc,

thiết bị trực tiếp)
1.1.1. Chi phí nhân công trực tiếp
Chi phí nhân công trực tiếp = Định mức hao phí nhân công lao động x Đơn

giá ngày công lao động
a) Định mức hao phí nhân công lao động: Áp dụng theo định mức của công

tác có mã hiệu MT2.01.00 được Bộ Xây dựng ban hành tại Quyết định số 592/QĐ-
BXD:

- Xe ≤ 5 tấn: 0,168 công (bậc thợ bình quân 4/7);
- 5 tấn ˂ 5 tấn ˂ 10 tấn: 0,131 công (bậc thợ bình quân 4/7);
- Xe ≥ 10 tấn: 0,093 công (bậc thợ bình quân 4/7).
b) Đơn giá ngày công lao động (Chi tiết tại Phụ lục 7 đính kèm)
- Giá dịch vụ tại Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND áp dụng mức lương cơ sở

để tính toán là 1.300.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 47/2017/NĐ-CP
ngày 24/4/2017 của Chính phủ.
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- Theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày
09/5/2019 thì kể từ ngày 01/7/2019 mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

Do đó, đơn vị điều chỉnh lại đơn giá ngày công lao động theo mức lương
1.490.000 đồng/tháng.

Chi phí nhân công trực tiếp Sở Tài nguyên và Môi trường tính bình quân là
22.472 đồng (Chi tiết tại Phụ lục 3).

Sở Tài chính thống nhất nội dung này.
1.1.2. Chi phí khấu hao máy móc, thiết bị trực tiếp (Chi tiết tại Phụ lục 5)
Chi phí khấu hao máy móc, thiết bị trực tiếp = Định mức hao phí ca máy x

Đơn giá ca máy
a) Định mức hao phí ca máy: Áp dụng theo định mức của công tác có mã hiệu

MT2.01.00 được Bộ Xây dựng ban hành tại Quyết định số 592/QĐ-BXD:
- Xe ≤ 5 tấn: 0,0840 ca (xe ép rác);
- 5 tấn ˂ 5 tấn ˂ 10 tấn: 0,0653 ca (xe ép rác);
- Xe ≥ 10 tấn: 0,0466 ca (xe ép rác).
b) Đơn giá ca máy: Cách xác định căn cứ theo quy định tại Thông tư số

06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 6672/QĐ-
UBND ngày 28/11/2017 của UBND thành phố về việc công bố đơn giá thu gom,
vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chi tiết tại Phụ
lục 6.

Chi phí khấu hao máy móc, thiết bị trực tiếp Sở Tài nguyên và Môi trường
tính toán bình quân là: 168.325 đồng. (Chi tiết tại Phụ lục 5).

Chi phí trực tiếp = 22.472 + 168.325 = 190.797 đồng.
Sở Tài chính thống nhất nội dung này.
1.2. Chi phí chung (CC)
Theo Công văn số 2429/UBND-QLĐTh ngày 07/4/2018 của UBND thành

phố, trường hợp chi phí sử dụng xe, máy, thiết bị thi công lớn hơn 60% chi phí trực
tiếp thì tỷ lệ chi phí chung là 2,5% chi phí xe, máy, thiết bị thi công.

Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định chi phí chung là:
2,5% x chi phí xe, máy, thiết bị thi công = 2,5% x 168.325 = 4.208 đồng (Chi

tiết tại Phụ lục 3).
Sở Tài chính thống nhất.
2. Lợi nhuận dự kiến (LVC)
Theo Công văn số 2429/UBND-QLĐTh, lợi nhuận định mức được tính bằng

4,5% trên chi phí trực tiếp và chi phí chung, do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường
tính toán lợi nhuận định mức là 8.775 đồng/tấn [=4,5% x (190.797+4.208) ].

Sở Tài chính thống nhất.
3. Thuế giá trị gia tăng (TVC)
Theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn, dịch

vụ thu gom rác thải có mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%.
10% x [ (190.797 + 4.208 + 8.775) = 20.378 đồng.
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4. Mức giá dịch vụ vận chuyển rác thải (GVC)
Mức giá dịch vụ vận chuyển rác thải là:
(190.797 + 4.208) + 8.775 + 20.378 = 224.000 đồng/tấn (làm tròn số).
Sở Tài chính thống nhất.
III. Tổng hợp giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải

ĐVT: đồng/tấn

TT Nội dung
Giá dịch vụ Sở Tài

nguyên và Môi
trường đề nghị

Giá dịch vụ Sở
Tài chính kiểm

tra
Ghi chú

I Chi phí dịch vụ thu gom
rác thải sinh hoạt 147.000 147.000 Chi tiết

tại Phụ
lục 2II Chi phí dịch vụ vận chuyển

rác thải sinh hoạt 224.000 224.000

Tổng cộng chi phí thu gom,
vận chuyển rác thải sinh hoạt 371.000 371.000




