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UBND TỈNH PHÚ THỌ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      SỞ TÀI CHÍNH                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:           /STC-QLG&CS            Phú Thọ, ngày       tháng  9  năm 2020 

V.v đề nghị tham gia ý kiến dự 

thảo Nghị quyết quy định mức 

thu, tỷ lệ phần trăm để lại cho 

cơ quan thu phí bảo vệ môi 

trường đối với nước thải sinh 

hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.  
 

 
                     Kính gửi:  

          - Các sở, ngành thuộc tỉnh Phú Thọ; 

       - UBND các huyện, thành, thị. 

 

 Hiện nay, mức thu, tỷ lệ phần trăm để lại cho cơ quan thu phí bảo vệ môi trường 

đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang thực hiện theo Nghị định số 

154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với 

nước thải và Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Phú Thọ quy định mức thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho cơ quan thu phí bảo 

vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

 Tuy nhiên, ngày 05/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2020/NĐ-CP 

quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; theo đó, căn cứ pháp lý ban hành 

Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú 

Thọ không còn phù hợp với quy định tại Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 

của Chính phủ. 

 Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm 

để lại cho cơ quan thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn 

tỉnh Phú Thọ phù hợp với quy định hiện hành; Sở Tài chính đề nghị các sở, ngành, 

UBND các huyện, thành, thị tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy 

định mức thu, tỷ lệ phần trăm để lại cho cơ quan thu phí bảo vệ môi trường đối với 

nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Có sao gửi kèm theo), gửi về Sở Tài 

chính trong ngày 21/9/2020. Bản mềm gửi về địa chỉ email: qlgia.phutho@gmail.com 

để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

 Đề nghị Sở Thông tin & Truyền thông đăng tải nội dung dự thảo trên lên trang 

thông tin điện tử của tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến. 

 Kính đề nghị các cơ quan phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận:            KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên;   
- Giám đốc, PGĐ(ô.Quyền);                                                 

          PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lưu VT, QLG&CS(N).  

 

 

                        Đỗ Đình Quyền 

mailto:qlgia.phutho@gmail.com
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