
          UBND TỈNH BÌNH THUẬN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                           

   Số: 1351 /STNMT-CCBVMT           Bình Thuận, ngày 05 tháng 4 năm 2021 

V/v triển khai Quyết định số 

04/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

phân cấp thực hiện thu phí BVMT 

đối với nước thải công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh trong năm 2022. 

 

                                       Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
                  

Triển khai Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về phân cấp thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước 

thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố thống nhất lập danh 

sách đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh năm 2021 ban hành tại Công văn số 2425/STNMT-CCBVMT ngày 

10/6/2021. Căn cứ danh sách nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng 

UBND cấp huyện đã triển khai công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước 

thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021 có hiệu quả. 

Để tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân 

cấp huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nội dung 

sau: 

- Tiến hành rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung danh sách đối tượng 

chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 

2021 (ban hành tại Công văn số 2425/STNMT-CCBVMT ngày 10/6/2021 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường) để phân loại, xác định đối tượng chịu phí bảo vệ môi 

trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022 và gửi về Sở 

Tài nguyên và Môi trường chậm nhất trước ngày 20/4/2022 để tổng hợp, thống 

nhất đối tượng thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp phân 

cấp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tổ chức thu phí trong năm 

2022 (vui lòng gửi file về địa chỉ mail: anhhtc@stnmt.binhthuan.gov.vn).  

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với 

nước thải công nghiệp trên địa bàn trong năm 2021; các khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình triển khai. 

- Triển khai thực hiện trách nhiệm quy định tại Quyết định số 04/ 

2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. 



 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý cơ quan, đơn vị và địa 

phương quan tâm thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                            KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc, PGĐ Sở: Đỗ Văn Thái; 

- Sở Tài chính (để biết);     

- Website Sở TNMT; 

- Phòng TNMT các huyện, t.xã, t.phố; 

- Lưu: VT, CCBVMT(CA3b).                                                                       

                           Đỗ Văn Thái 
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