
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
TINH NINH BINH Dc 1p  - Ti do - Hanh phüc 

S: I2O2O/QD-UBND Ninh BInh, ngày b tháng  9  nàm 2020 

QUYET DNH 
Quy d!nh  giá tôi da dôi vó'i dlch  vii thu gom, vn chuyên rác thai sinh hoit 

sfr thing nguôn von ngân sách nhà ntro'c trên da  bàn tinh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN TINH NINH B!NH 

Can thLut T chic chInh quyn djaphiroiig ngày 19/6/2015, 

Can cz Lut Giá ngày 20/6/2012, 

Can th Nghj djnh so' 177/2013/ND-CP ngày 14/11/2013 cia hInh phz 
quy djnh chi tiét và hu'ó'ng dan thi hành mót so diêu cia Lut Giá, 

Can th Nghj djnli s149/2016/ND-CT ngày 11/11/2016 cia C'hInh phü 
tha dOi, hO sung m5t so diêu cza Nghj djnhsó 177/2013/ND-CF ngày 14 tháng 
11 nám 2013 cza ChInhphi quy djnh chi tiêt và hiióng dan thi hành m3t sO diéu 
cia Luát giá; 

Can cz' Thông tir sO' 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 cüa B3 tru0'ng B5 
Tài chInh quy djnh phiro'ngpháp djnh giá chung dOi vó'i hang hóa, dich vu, 

Can c& ThOngtw sO' 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 cza Bó tru'&ng Bó 
Tài chInh Hithng dan thrc hin Nghj djnh sO 177/2013/ND-CT ngày 14 tháng 
11 nàm 2013 cia ChInh phñ quy djnh chi tiét và hu'óng dan thi hành mç5t sO diêu 
cza Luát Giá, 

Can cii' Thong tir sO' 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 cja Bó tru'àng Bó 
Tài chInh tha dOi, ho sung m5t sO Diêu cia Thông tu' sO 56/2014/TT-BTC ngày 
28 tháng 4 nám 2014 cia Bó Tài chInh htráng dan thzrc hin Nghj djnh so 
177/2013/ND-CF ngày 14 tháng 11 nàm 2013 cla ChInhphz quy djnh chi tiêt 
và hu'ó'ng dan thi hành mt5t sO Diêu cza Lut giá, 

Theo d nghj cia Giám dc SO' Tài chInh tgi TO' trInh so 136/TTr-STC ngày 
2 0/7/2020. 

QUYET DJNH: 

Biêu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh giá tôi da dôi vi djch 
djch vii thu gom, 4n chuyên rae thai sinh hoat sir dicing nguôn vOn ngân sách 
nhà nuc trên dia bàn tinh Ninh BInh. 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU T!CH 

Nguyen Ng9c Thch 

Diêu 2. Hiêu lire thi hành 

Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k t& ngày 20/9/2020. 

Diu 3. To chti'c thtrc hin 

Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh; Thu tru&ng các Sâ; 
ban, ngành; Cc truâng Ciic Thuê tinh; Chu tjch Uy ban nhân dan các huyn, 
thành phô và to chüc, cá nhân khác có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt 
djnh này./.1. 

Nui nhcIn: 
- Nhii Diêu 3; 
- Bô Tài chInh; 
- B Xây drng; 
- Ciic KTVBQPPL -B Tu pháp; 
- TT. Tinhüy NB; 
- TT.HDND tinh NB; 
- Doân DBQH tinh NB; 
- UBMTTQVN tinh NB; 
- Chü tjch, PCT UBND tinh NB; 
- Website ChInh phü; 
- Cong báo tinh NB; 
- Luu: VT, VP5. 
Zh_VP5_O2QDVBQP. 
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH NINH BINH Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc 

QUY D!NH 

Giá tôi da di vói djch vt.  thu gom, vn chuyn rác thai sinh hoit sfr diing 
nguôn von ngân sách nhà nlr&c trên dja bàn tinh Ninh BInh 

(Ban han/i kern theo Quyê"t djnh s  0Z0Z  /2020/QD- UBND ngày  C /  g /2020 
cia Uy ban nhán dan tin/i Ninh Bin/i) 

Diêu 1. Phim vi diêu chinh, dôi tu9'ng áp di.ng 

1. Pham vi diêu chinh 

Quy djnh nay quy djnh giá ti da di vâi djch vii thu gom, vn chuyn 
rae thai sinh hoat  sü diving nguôn von ngân sách nhà nuâc trên dja bàn tinh 
Ninh BInh. 

2. Dôi tuçmg áp dung 

a) To chüc, h gia dInh, cá nhân duçc cung cp djch vi thu gom rae thai 
sinh hoat, van chuyên xir 1 chat thai ran sinh hoat; 

b) To chirc cung cp djch v11 thu gom, 4n chuyn rae thai sinh boat và xi:r 
i chat thai ran sinh boat; 

c) Các cci quail, dan vj, t chrc, cá nhân khác có lien quan. 

Diêu 2. Muc giá tôi da 

Giá ti da djch vii thu gom, 4n chuyn rác thai sinh hoat sir diving ngun 
vn ngân sách nhà nixcc trên dja bàn tinh Ninh BInh (dâ bao gm thuê VAT): 

STT Ni dung 

Trên dja bàn 
thành phô Ninh 
BInh và thành 
phô Tam 0' 

Trên dja 
bàn các 
Huyn 

Don vi tInh 

1 Di vâi Ca nhân, hO gia dInh 

a ThuOc  phuing, thj trAn 8.000 7.000 
dông/ngithi/ 

thang 

b ThuOc  xã 7.000 6.000 
dong/ngucnl 

thang 
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Ca quan hành chinh si,r 
nghip, 1irc h.rcng vu trang, 
Dãng, doàn the, tri sâ lam 
vic cüa các doanh nghip 
(không gn 1in vài Ca si san 
xut kinh doanh) 

a Tr50ngithitrâxu6ng 91.000 80.000 
dng/cci 

quanitháng 

b Tir 51 ngixii dn 100 ngu?i 136.000 120.000 
dng/ca 

quan /tháng 

c Trên 100 ngui 182.000 160.000 
dng/ca 

quan /thãng 

3 TruinghQc 

a 
Mâm non, tiu h9c, trung h9c 
casa 

-Cóbántrü 200.000 176.000 
dng/tru?nig 

Ithang 

-Khongbãntrii 109.000 96.000 
dng/trithng 

Itháng 

b 
Trung h9c ph thong, giáo 
diicthungxuyên,trungcâp 
dy ngh& cao däng, dai  hçc 

200.000 176.000 
dng!trtthng 

/tháng 

Cüahang,hkinhdoanh 
buônbánnhO 

91.000 80.000 
dMg/cira 

hanglthang 

Khu cong nghip, ciim cong 
nghip, Ca sâ san xut kinh 
doanh cüa các doanh nghip, 
nhà hang, khách smn. 

a 
Khucongnghip,citmcông 
nghip 

126.000 120.000 dng/m3  

b 
Cãc doanh nghip gän vOi ca 
sâ san xuit kinh doanh. 

126.000 120.000 dng/m3  

C 
Nha hang, khách san, kinh 
doanh an ung 

126.000 120.000 dngIm3  

6 
Bênh vin da khoa, các bnh 
vin khác, ca sâ khám chüa 
bnh tu nhân 

a 
Bênh vin da khoa, các bnh 

126.000 120.000 dng/m 

b 
Ca si khám chita bnh tir 

126.000 120.000 dng/m3  
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7 Chçi, nhà ga, bn tàu, bn xe 

a Chcihtng2 126.000 120.000 dng/m 

b Chçhng3 126.000 120.000 dng/m3  

c Nhàga,bntàu,bnxe 126.000 120.000 dng/m 

8 Di vâi cong trInh xây dirng 185.000 179.000 dng/m 

Diêu 3. To chtrc thurc hiên 

1. Sâ Xây drng: Chü trI, phi hqp vfii các sâ, ban, ngành, Uy ban nhân 
dan các huyn, thành phô và các ca quan, dan vj có lien quan hithng din, kim 
tra vic thirc hin Quyêt djnh nay. Dông thai hithng dan dan vj cung irng djch 
vu can cü giá tôi da diiçic quy djnh ti Diêu 2 quy djnh giá ci the djch vii dan vj 
mInh cung irng dam bâo không cao han müc giá tôi da. 

2. Cijc Thuê tinh: Hithng dn các dan vj cung 1mg djch viii thu gom, 4n 
chuyên rác thai sinh hot sü diing hóa dun, kê khai thuê, np thuê theo dung 
quy dinh. 

3. Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành ph và Chü tjch Uy ban 
nhân dan xã, phii?mg, thj trân có trách nhim chi dao  các dan vj cung 1rng djch 
vii thirc hin thu tiên djch vv thu gom, vn chuyên rác thai sinh hot theo dung 
quy djnh. Tang cixing cong tác kiêm tra, giám sat vâi các dan vj cung cap dé 
nâng cao chat h.rçmg djchvii. 

T chirc thông báo cOng khai ni dung quy djnh dn các di tilçYng thuc 
din phãi trâ tiên djch vi theo quy djnh, vtn dng nhân dan th1rc hin tOt cOng 
tác v sinh môi tnthng. 

Diêu 4. Sira di, bô sung Quy dlnh 

Trong qua trInh thirc hin Quy djnh nay, nu phát sinh vuàng mac, d 
nghj các to chuc, h gia dInh, cá nhân phân ánh bang van ban ye UBND tinh 
(qua Sâ Xây dirng dê tong hçip) dé xem xét, giãi quyêt./.4 

TM. UY BAN NILAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CH1J TECH 

Nguyen Ng9c Thach 
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