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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/2021/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2021

QUYÉT ĐỊNH
về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Quy định về giá tôi đa đôi với dịch vụ thu
gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguôn vôn ngân sách nhà nước và
giá tôi đa dịch vụ xử lý chât thải răn sinh hoạt sử dụng nguôn vôn ngân sách nhà
nước ban hành kèm theo tại Quyết định sô 38/2018/QĐ-UBND
ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phô

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thaìng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
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Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ
về quản lý chất thải và phế liệu;
Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ
về sửa đổi bổ sung một số Điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi
hành Luật bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14
tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của luật giá;
Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài
chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm
2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
giá;
Theo Tờ trình số 4149/TTr-STNMT-CTR ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Sở Tài
nguyên và Môi trường; ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 1744/STP- VB ngày 06
tháng 5 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về giá tối đa đối với dịch
vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà
nước và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân
sách nhà nước ban hành kèm theo tại Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 22
tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 nhý sau:
"Điều 3. Lộ trình thực hiện
Lộ trình
Nội dung

1. Giá tối đa đối
với dịch vụ thu
gom tại nguồn

Đơn vị
tính

Năm
2018 2019

Năm
2020 2021

Năm
2022

Năm
2023

Năm
2024

Năm
2025
trở đi
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a) Thu gom thủ
Đồng/kg
công

364

364

364

364

364

364

b) Thu gom cơ
Đồng/kg
giới

166

166

166

166

166

166

2. Giá tối đa đối
với dịch vụ vận
Đồng/kg
chuyển chất thải
rắn sinh hoạt

40

49,4

98,8

148,2

197,6

247

Ghi chú:
- Giá này đã tách thuế giá trị gia tăng đầu vào và chưa bao gồm thuế giá trị gia
tăng đầu ra.
- Giai ỗoạn này chưa thực hiện thu giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử
dụng ngân sách nhà nước.
- Ủy ban nhân dân cấp huyện Căn cứ vào mức giá tối đa nêu trên và hướng dẫn
của các Sở ngành liên quan để xây dựng mức giá chi tiết áp dụng cho các đối tượng
trên địa bàn quản lý. Trong quá trình thực hiện, khi có sự thay đổi các cấu phần của
đơn giá chi tiết (tiền lương, định mức, giá nhiên liệu và các yếu tố khác trong xây
dựng đơn giá), Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ động điều chỉnh giá cụ thể đối với
dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà
nước áp dụng trên địa bàn quản lý cho phù hợp."
2. Sửa đổi cụm từ "Ủy ban nhân dân quận - huyện " thành "Ủy ban nhân dân
cấp huyện" tại các điều, khoản, điểm của Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 22
tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Quy định về giá tối đa đối với
dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà
nước và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách
nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10
năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
3. Sửa đổi cụm từ "trên địa bàn quận - huyện " thành "trên địa bàn quản lý của
Ủy ban nhân dân cấp huyện" tại các điều, khoản, điểm của Quyết định số
38/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố và
Quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng
nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử
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dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 38/2018/QĐUBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
Điều 2. Điều điều thi hành và chuyển tiếp
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 7 năm 2021.
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện đã ban hành giá dịch vụ theo Quyết định số
38/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố,
thực hiện điều chỉnh lộ trình giá dịch vụ theo Điều 1 Điều 1 ban hành kèm theo Quyết
định này.
3. Các nội dung khác được nêu trong Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày
22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giá tối đa đối với dịch vụ
thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá
tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
không được đề cập tại Quyết định này được giữ nguyên và còn giá trị thực hiện.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài
chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám
đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các phường - xã - thị trấn; các cá nhân, tổ chức, đơn vị cung ứng
dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hòa Bình

