
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THIỆU HÓA Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND- TNMT 
V/v kê khai, nộp phí Bảo vệ môi trường  

đối với nước thải công nghiệp năm 2022. 

              Thiệu Hóa, ngày       tháng      năm 2022 

Kính gửi:  

               - UBND các xã, thị trấn, trên địa bàn huyện 

                                        - Các cơ sở sản xuất chế biến trên địa bàn huyện 

UBND huyện Thiệu Hóa nhận được Thông báo số 173/TB-STNMT ngày 

13/09/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kê khai, nộp phí Bảo vệ 

môi trường đối với nước thải công nghiệp năm 2022. Theo nội dung Thông báo, 

còn một số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn thuộc đối tượng chịu 

phí nhưng đến nay chưa kê khai, nộp phí theo quy định (có danh sách kèm theo). 

Để thực hiện hiệu quả việc thu phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải 

công nghiệp, nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ sở chấp hành các quy 

định của pháp luật, UBND huyện Thiệu Hóa yêu cầu: 

- UBND các xã, thị trấn: Căn cứ theo danh sách này, yêu cầu, đôn đốc các 

cơ sở sản xuất, chế biến thuộc đối tượng chịu phí đóng trên địa bàn thực hiện 

nghĩa vụ kê khai, nộp phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo 

quy định. 

- Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thuộc đối tượng chịu phí khẩn 

trương thực hiện kê khai, nộp phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải công 

nghiệp theo biểu mẫu, thời gian và phương thức nộp tiền sau: 

+ Thời gian kê khai, nộp phí: Trước ngày 30/9/2022. 

+ Các quy định, hƣớng dẫn và mẫu Tờ khai: Được nêu cụ thể ở phụ lục 

kèm theo. 

+ Phƣơng thức thu phí: Các cơ sở sản xuất, chế biến nộp phí vào số tài 

khoản thu: 3511.0.1114119 của Quỹ Bảo vệ môi trường Thanh Hóa mở tại Kho 

bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa. 

Trong thời hạn trên, nếu các đơn vị vẫn không thực hiện, theo thẩm quyền 

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xử lý hoặc báo cáo UBND tỉnh xử lý vi phạm 

theo quy định pháp luật. 

UBND huyện Thiệu Hóa yêu cầu các UBND các xã, thị trấn, các cơ sở 



thuộc đối tượng nêu trên khẩn trương thực hiện./. 

 
 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở TN&MT (b/c) 

- Chủ tịch UBND (b/c); 
- Lưu VT, TNMT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Trọng Cƣờng 



DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ VI PHẠM KÊ KHAI, NỘP PHÍ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

ĐỐI VỚI NƢỚC THẢI CÔNG NGHIỆP NĂM 2022 

(Kèm theo Thông báo số  173 /TB-STNMT ngày  13  tháng 9 năm 2022 

 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

 

STT Tên đơn vị Đối tƣợng 
Đỉa chỉ cơ sở sản xuất, 

khai thác 

Ghi 

chú 

I Huyện Thiệu Hoá   

1 Công ty TNHH May Vạn Hà 
Cơ sở may 

mặc 

Tiểu khu 2, huyện Thiệu 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
  

2 
Công ty TNHH Thiệu Đô (May 

10) 

Cơ sở may 

mặc 

Tiểu khu Ba chè, huyện 

Thiệu Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

  

3 Trịnh Văn Hồ 
Cơ sở sơ chế 

phế liệu 

Vĩnh Điện - T Phú, huyện 

Thiệu Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

  

4 Công ty Cổ phần Shakito-Vũ 
Nhà máy cấp 

nước sạch 

Tân Châu, huyện Thiệu 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
  

5 Ngô Văn Lãm 
Cơ sở chăn 

nuôi gia súc 

Thiệu Thành, huyện Thiệu 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
  

6 Lê Văn Hùng 
Cơ sở may 

mặc 

Thiệu Trung, huyện Thiệu 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 01 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI VÀ NỘP PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP NĂM 2022 

----------------------------------------- 

(Kèm theo Thông báo số 173/TB-STNMT ngày 13/09 /2022 của Sở TN&MT 

Thanh Hoá) 

I. Đối tƣợng chịu phí (quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 53/2020/NĐ- 

CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải) 

a) Cơ sở sản xuất, chế biến: Nông sản, lâm sản, thủy sản, thực phẩm, rượu, 

bia, nước giải khát, thuốc lá. 

b) Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô trang trại theo quy định pháp 

luật về chăn nuôi; cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm. 

c) Cơ sở nuôi trồng thủy sản thuộc diện phải lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định. 

d) Cơ sở sản xuất thủ công nghiệp trong các làng nghề. 

đ) Cơ sở: Thuộc da, tái chế da, dệt, nhuộm, may mặc. 

e) Cơ sở: Khai thác, chế biến khoáng sản. 

            g) Cơ sở sản xuất: Giấy, bột giấy, nhựa, cao su; linh kiện, thiết bị điện, điện tử 

            h) Cơ sở: Cơ khí, luyện kim, gia công kim loại, chế tạo máy và phụ tùng. 

a)         i) Cơ sở: Sơ chế phế liệu, phá dỡ tàu cũ, vệ sinh súc rửa tàu, xử lý chất thải. 

k) Cơ sở:                                k) Hóa chất cơ bản, phân bón, dược phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, vật liệu 

xây dựng, văn phòng phẩm, đồ gia dụng. 

k)         l) Nhà máy cấp nước sạch, nhà máy điện. 

l)         m) Hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu đô thị. 

m)         n) Hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, 

khu chế xuất, khu kinh tế, cảng cá, khu công nghệ cao và các khu khác. 

n)         o) Cơ sở sản xuất, chế biến khác có phát sinh nước thải từ hoạt động sản 

xuất, chế biến. 

II. Cách xác định mức phí BVMT đối với nƣớc thải công nghiệp (quy định 

tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ 

về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải) 

1. Cơ sở thuộc đối tượng phí cố định: là cơ có tổng lượng nước thải trung 

bình trong năm dưới 20 m
3
/ngày (24 giờ). 

Cách thức áp dụng phí cố định tính theo khối lượng nước thải như sau: 
 



TT 
Lƣu lƣợng nƣớc thải bình quân 

(m3/ngày) 
Mức phí (đồng/năm) 

1 Từ 10 đến dưới 20 40.000.000 

2 Từ 5 đến dưới 10 30.000.000 

3 Dưới 5 25.000.000 

2. Cơ sở thuộc đối tượng phí biến đổi: là cơ sở sản xuất, chế biến có tổng 

lượng nước thải trung bình trong năm từ 20 m
3
/ngày (24 giờ) trở lên. 

Phương thức tính phí được áp dụng theo công thức sau: 

F = f + C. 

Trong đó: 

- F là số phí phải nộp. 

- f là mức phí cố định: 4.000.000 đồng/năm; trường hợp cơ sở bắt đầu hoạt 

động sau quý I, số phí phải nộp tính cho thời gian từ quý cơ sở bắt đầu hoạt động 

đến hết năm, mức phí cho 01 quý = f/4. 

C là phí biến đổi, tính theo: tổng lượng nước thải ra, hàm lượng thông số ô 

nhiễm của từng chất có trong nước thải và mức thu đối với mỗi chất theo Biểu dưới 

đây 

Số TT Thông số ô nhiễm tính phí Mức phí (đồng/kg) 

1 Nhu cầu ô xy hóa học (COD) 2.000 

2 Chất rắn lơ lửng (TSS) 2.400 

3 Thủy ngân (Hg) 20.000.000 

4 Chì (Pb) 1.000.000 

5 Arsenic (As) 2.000.000 

6 Cadimium (Cd) 2.000.000 

 
- Đối với cơ sở thuộc đối tượng thực hiện quan trắc nước thải định kỳ theo 

quy định pháp luật: Căn cứ xác định hàm lượng thông số ô nhiễm trong nước 

thải để kê khai, tính phí là số liệu quan trắc nước thải định kỳ 03 tháng/lần. 

Trường hợp cơ sở có tần suất quan trắc nước thải định kỳ là 06 tháng/lần, việc 

kê khai, tính phí của quý không thực hiện quan trắc căn cứ số liệu quan trắc của 

quý trước đó. 

Tổng lượng nước thải được xác định căn cứ vào 1 trong 3 nguồn dữ liệu 

sau:  
(i) Kết quả thực tế của đồng hồ, thiết bị đo lưu lượng; 

(ii) Tính bằng 80% lượng nước sử dụng; 

(iii) Thông tin có trong báo cáo giám sát môi trường định kỳ. 

Trường hợp có 2 nguồn dữ liệu ((i) và (ii) hoặc (i) và (iii)) hoặc cả 3 nguồn 



dữ liệu thì sử dụng nguồn dữ liệu (i). Trường hợp có 02 nguồn dữ liệu (ii) và 

(iii) thì sử dụng nguồn dữ liệu (ii). 

    - Đối với cơ sở thuộc đối tượng thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục theo 

quy định pháp luật: 

Việc kê khai, tính toán, thẩm định số phí phải nộp được xác định theo từng 

kỳ 24 giờ, trong đó: hàm lượng các thông số ô nhiễm tính phí và tổng lượng 

nước thải thải ra của cơ sở được tính theo giá trị trung bình ngày (24 giờ) của 

các kết quả đo. Trường hợp thông số ô nhiễm tính phí không thuộc các thông số 

quan trắc nước thải tự động, liên tục thì hàm lượng các thông số ô nhiễm theo số 

liệu quan trắc định kỳ. 

Số phí biến đổi được tính cho từng thông số ô nhiễm theo công thức sau: 
 

Số phí 

phải 

nộp 

(đồng) 

 

= 

Tổng lượng 

nước thải thải 

vào nguồn tiếp 

nhận (m
3
) 

 

x 

Hàm lượng 

thông số ô 

nhiễm có trong 

nước thải (mg/l) 

 

x 

 

0,001 

 

x 

Mức thu phí của 

thông số ô nhiễm 

(đồng/kg) 

Lưu ý: Trường hợp cơ sở có nhiều điểm xả nước thải, phí biến đổi của cơ 

sở là tổng số phí biến đổi được xác định tại mỗi điểm xả nước thải. 

III. Lƣu ý đối với các đơn vị khai thác khoáng sản 

Ví dụ: Công ty A có 03 mỏ khai thác đá. Mức phí bảo vệ môi trường đối 

với nước thải công nghiệp đơn vị  phải kê khai là : 

Mỏ 01: 3.000.000 đồng/năm (lượng nước thải bỉnh quân từ 05 đến dưới 10 

m
3
/ngày) 

Mỏ 02: 2.500.000 đồng/năm (lượng nước thải bỉnh quân dưới 05 m
3
/ngày) 

Mỏ 03: 4.000.000 đồng/năm (lượng nước thải bỉnh quân từ 10 đến dưới 20 

m
3
/ngày) 

Vậy số tiền phí Công ty A phải nộp là bằng tổng số tiền phí bảo vệ môi 

trường đối với nước thải công nghiệp của 03 mỏ cộng lại. 

Số phí phải nộp: Công ty A = 3.000.000 đồng + 2.500.000 đồng + 

4.000.000 đồng = 9.500.000 đồng/năm. 



 PHỤ LỤC 02 

…………………..………… 

……………………… 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

TỜ KHAI NỘP PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

ĐỐI VỚI NƢỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 

Quý ……. Năm …….. 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường ......................... 

 
I. THÔNG TIN CHUNG 

Tên người nộp phí: …………………..………………………………… 

Địa chỉ: ………………………………………………………………… 

 
MST: 

 

Điện thoại: …………………..Fax: ……………. Email: ……………… 

Tài khoản số: ………………..Tại ngân hàng:.......................................... 

Lĩnh vực sản xuất, chế biến: …………………………………………… 

Lượng nước sử dụng trung bình hàng ngày (m
3
): ……………………… 

Phương pháp xử lý nước thải: …………………………………....……. 

Lượng nước thải trung bình trong năm tính phí (m
3
/ngày): ……..….. 

II. THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG TRONG QUÝ TÍNH PHÍ 

1. Số phí cố định phải nộp kỳ này: f = .......................... đồng 

2. Số phí biến đổi phải nộp trong quý: 

a) Tổng lượng nước thải trong quý (m
3
): ……………………………...… 

Căn cứ để kê khai tổng lượng nước thải trong quý: ……………………... 

b) Hàm lượng thông số ô nhiễm trong nước thải tính phí: 
 

Thông Số ô 

nhiễm 
Hàm lƣợng (mg/l) 

Căn cứ để kê khai hàm lƣợng thông 

số ô nhiễm (Ghi rõ tên đơn vị phân 

tích, thời gian phân tích) 

   

   

   

       

 

   

 



 

 

c) Số phí biến đổi phải nộp trong quý: Cq = ........................ đồng 

3. Số phí phải nộp vào ngân sách nhà nước: 
 
 

Số TT Chỉ tiêu Số tiền (đồng) 

1 Số phí phát sinh quý này Fq = (f/4) + Cq  

2 Số phí từ quý trước chưa nộp hoặc nộp thiếu (nếu có)  

3 Số phí nộp thừa từ quý trước (nếu có)  

4 Số phí phải nộp vào ngân sách nhà nước (1 + 2 - 3)  

 

III. SỐ TIỀN PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI NƢỚC THẢI  
PHẢI NỘP VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC KỲ NÀY LÀ .................. 

(viết bằng chữ)…… 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên đây là đúng với thực tế hoạt động của 

đơn vị./. 
 

 

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng nhận Tờ khai ngày ……… 
(Người nhận ký và ghi rõ họ tên) 

Thanh Hoá, ngày …. tháng…. năm 2022 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ KHAI, NỘP PHÍ 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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