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QUYẾT ĐỊNH
 Về phân cấp thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 

công nghiệp 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 Luật Baỏ vệ môi trường  ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Phí và lệ phí   ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Chính phủvề phí 

bảo vệ môi trường đối với nước thải;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 467 /TTr-
STNMT ngày 11  tháng 5  năm 2017và trên cơ sởý kiến  thống nhất của UBND thành 
phố tại phiên họp thường ký tháng 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:
      
        Điều 1.  Phân cấp thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công 
nghiệp trên địa bàn  thành phố Đà Nẵng như sau: 

                    1. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với 
nước thải công nghiệp của các tổ chức, cá nhân xả nước thải ra môi trường thuộc đối 
tượng chịu phí ở các khu, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế, khu chế 
xuất, làng nghề tập trung và các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải đô 
thị tập trung  trên địa bàn  thành phố Đà Nẵng                  
                 
                 2. Phòng  Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện ( sau đây gọi chung là 
Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện) tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối 
với nước thải công nghiệp của các cơ sở, đơn vị xả nước thải thuộc đối tượng chịu phí 
trên địa bàn, trừ các đối tượng thuộc Khoản 1 Điều này.
                
                 3. Sở Tài nguyên và Môi trường,. Phòng  Tài nguyên và Môi trường các  
huyện  tổ chức thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng bảo vệ môi trường  phí đối với 
nước thải công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 154/2016/NĐ-CP của Chính phủ 
và các quy định, hướng dẫn  liên quan  
 
       Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan 
               
       1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì:
          



           a) Phối hợp Sở Tài chính và Cục Thuế thành phố tổ chức triển khai thực hiện 
Quyết định này.
           
           b) Phối hợp Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố, PhòngTài nguyên và Môi trường 
cấp huyện , Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ 
lợi Đà Nẵng tổng hợp số liệu hàng năm về tình hình thu phí bảo vệ môi trường  đối với 
nước thải trên địa bàn thành phố, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố và Bộ Tài nguyên 
và Môi trường theo quy định  

c) Tổ chức  thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo 
phân cấp từ quý II năm 2017 

 
     2. Phòng  Tài nguyên và Môi trường cấp huyện:
          
           a) Hàng năm, có trách nhiệm rà soát, cập nhật, bổ sung danh sách các cơ sở sản 
xuất kinh doanh xả nước thải thuộc đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước 
thải công nghiệp trên địa bàn quận, huyện, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước 
ngày 30 tháng 11 hằng năm
              
          b) Tổng hợp số liệu hàng năm về tình hình thu phí bảo vệ môi trường  đối với 
nước thải công nghiệp trên địa bàn, báogửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 
30 tháng 4 của năm tiếp theo 
          
          c) Tổ chức  thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo phân 
cấp từ quý II năm 2017 
 
       Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể  từ ngày 19 tháng 6 năm 2017. 
      
       Điều 4.    Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 
Môi trường, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Cục trưởng Cục thuế 
thành phố Đà Nẵng , Chủ tịch UBND các quận, huyện; Trưởng phòng  Tài nguyên và 
Môi trường các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.
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