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THÔNG BÁO 
Về việc  tuyên truyền áp dụng đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển 

xử lý rác thải giai đoạn 3 áp dụng sau năm 2020 

 

Thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 27/11/2017 của Hội đồng 

nhân dân thành phố về Đề án “Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt 

đến trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.. 

UBND phường thông báo giá dịch vụ thu gom vận chuyển xử lý rác thải sinh 

hoạt áp dụng sau năm 2020 theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 27/11/2017 

như sau: 
  

TT Đối tượng Đơn vị tính 
Giá dịch vụ môi 

trường 

   Tổng 

1 
Hộ gia đình (nơi có tổ chức thu 

gom) 

  

 Hộ từ 1 người đến 2 người đồng/hộ/tháng 19.000 

 Hộ từ 3 người đến 4 người đồng/hộ/tháng 44.000 

 Hộ ≥ 5 người đồng/hộ/tháng 62.000 

2 
Hộ gia đình kinh doanh buôn 

bán 

  

- Có khối lượng rác ≤ 1m3/tháng đồng/hộ/tháng 296.000 

- Có khối lượng rác > 1m3/tháng đồng/m3 590.000 

3 
Hộ gia đình kinh doanh nhà 

nghỉ, nhà trọ 
đồng/phòng/tháng 

25.000 

4 Hộ kinh doanh ăn uống đồng/m3 590.000 

5 
Khối trường học (từ mầm non 

đến đại học) 
 

 

5.1 Có khối lượng rác ≤ 1m3/tháng đồng/đơn vị/tháng 435.000 

5.2 Có khối lượng rác > 1m3/tháng đồng/m3 
590.000 

6 
Trụ sở làm việc của các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức 
 

 

- Có khối lượng rác ≤ 1m3/tháng đồng/đơn vị/tháng 435.000 

- Có khối lượng rác > 1m3/tháng đồng/m3 590.000 

7 
Bệnh viện (không kể chất thải 

nguy hại) 
đồng/m3 

590.000 

8 
Trạm y tế (không kể chất thải 

nguy hại) 

 

 



 

 

Ghi chú   - Hệ số quy đổi tấn sang m
3
: 01 tấn rác tương đương 2,38 m

3 

- Hệ số quy đổi m
3
 sang tấn: 01 m

3
rác tương đương 0,42 tấn 

- Mức giá trên đã bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung, 

chi phí khấu hao tài sản cố định, lợi nhuận định mức và thuế giá trị gia tăng. 

UBND phường Nguyễn Du đề nghị Liên đoàn cán bộ các tổ dân phố tổ 

chức công khai tuyên truyền thông báo cho toàn thể nhân dân được biết thực 

hiện, đơn giá này được áp dụng từ 01/01/2021 trở đi. 

Đề nghị các Đoàn công tác của Ban thường vụ Đảng ủy phụ trách các tổ 

dân phố, UBMTTQ và các đoàn thể cùng tuyên truyền nhân dân thực hiện công 

tác phân loại rác, thực hiện đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác 

thải, đặc biệt là đơn giá mới áp dụng vào đầu năm 2021. 

Giao Công chức Văn hóa – xã hội lập kế hoạch thực hiện công tác tuyên 

truyền về đơn giá dịch vụ thu gom rác thải. Chỉ đạo nội dung nêu gương tốt, việc 

tốt, điển hình phân loại rác thải của hộ gia đình, khu dân cư. Xây dựng các 

chuyên đề, đưa tin bài về công tác phân loại rác thải, thực hiện Nghị quyết 

24/NQ-HĐND ngày 27/11/2017 của HĐND thành phố và việc áp dụng đơn giá 

mới vào đầu năm 2021 

Nhận được thông báo này đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện 

nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận:  
- UBND thành phố Hà Tĩnh; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- TT Đảng, TT HĐND phường; 

- Chủ tịch, PCT UBND phường; 

- Các cán bộ, công chức phường; 

- Liên đoàn cán bộ các tổ dân phố; 

- Đoàn công tác của BTV Đảng ủy; 

- Công ty CP Môi trường và công trình đô thị; 

- Lưu: VT, QLĐT; 

- Gửi: Bản giấy và bản điện tử. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Dương Đình Phúc 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

- Có khối lượng rác ≤ 1m3/tháng đồng/đơn vị/tháng 313.000 

- Có khối lượng rác > 1m3/tháng đồng/m3 590.000 

9 
Phòng khám đa khoa (không 

kể chất thải nguy hại) 
 

 

- Có khối lượng rác ≤ 1m3/tháng đồng/đơn vị/tháng 435.000 

- Có khối lượng rác > 1m3/tháng đồng/m3 590.000 

10 Rác thải tại các chợ đồng/m3 Chợ đề xuất 

11 Nhà hàng, khách sạn đồng/m3 590.000 
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