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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN MINH LONG
Số: 07/2007/NQ-HðND-K9

CÔNG BÁO

60

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Minh Long, ngày 27 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT
Về việc thu phí vệ sinh môi trường trên ñịa bàn huyện Minh Long
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 18/2003/NQ – HðNDK 9 ngày 12 tháng 12 năm 2003 của
Hội ñồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc thu phí vệ sinh trên ñịa bàn tỉnh Quảng
Ngãi;
Trên cơ sở xét tờ trình số 48/TTr-UB ngày 26/12/2007 của UBND huyện Minh
Long về việc ñề nghị ban hành phí vệ sinh môi trường; xem xét báo cáo thẩm tra của
Ban Kinh tế - Xã hội của HðND huyện; ý kiến của ñại biểu HðND huyện tại kỳ họp
thứ 9,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thông qua mức thu phí vệ sinh môi trường trên ñịa bàn huyện Minh
Long như sau:
Biểu tổng hợp mức thu phí vệ sinh môi trường (Rác thải sinh hoạt, sản
xuất kinh doanh) trên ñịa bàn huyện Minh Long
ðơn vị tính: 1.000ñ/ tháng

TT

ðối tượng nộp phí

I

ðối tượng thuộc ñịa bàn TT huyện lỵ (theo
Qð phê duyệt QH chi tiết TT huyện lỵ)
Hộ gia ñình không sản xuất kinh doanh
Hộ gia ñình sản xuất kinh doanh và dịch vụ ăn
uống (nộp thuế môn bài từ bậc 1 ñến bậc 4).
Các hộ sản xuất KD còn lại (từ bậc 5 ñến bậc 6)
Khối UBND huyện
Khối huyện ủy, khối dân vận mặt trận
Các cơ quan, ñơn vị còn lại, trụ sở các DN
Nhà trẻ và trường mẩu giáo
Các trường học, TT giáo dục thường xuyên
TT y tế huyện (không có rác thải Y tế nguy hại),
Trường nội trú dân tộc, Bến xe huyện, Ban chỉ
huy các công trình xây dựng.
Chợ huyện
Các hộ dân ngoài Trung tâm huyện lỵ
Các hộ dân còn lại
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