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NGHỊ QUYẾT
Về ñối tượng, mức thu phí thoát nước
trên ñịa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;
Căn cứ các Nghị ñịnh số 88/2007/Nð-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về
thoát nước ñô thị và khu công nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BXD ngày 21/8/2009 của Bộ Xây dựng quy
ñịnh chi tiết một số ñiều Nghị ñịnh số 88/2007/Nð-CP;
Xét ñề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số
4554/TTr.UBND ngày 05 tháng 7 năm 2013;
Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội ñồng nhân dân
tỉnh và ý kiến của các vị ðại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
Nghị quyết này quy ñịnh về ñối tượng, mức thu phí thoát nước trên ñịa bàn
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
1. Các tổ chức, cá nhân, hộ gia ñình trên ñịa bàn thành phố Vinh thoát nước,
xả nước thải vào hệ thống thoát nước tập trung.
2. Các tổ chức, cá nhân, hộ gia ñình ñã chịu phí thoát nước theo quy ñịnh này
thì không phải chịu phí bảo vệ môi trường ñối với nước thải sinh hoạt theo quy ñịnh
tại Nghị quyết số 72/2012/NQ-HðND ngày 13 tháng 12 năm 2012 của HðND tỉnh.
ðiều 3. Mức thu phí
1. Mức thu phí:

