MẪU SỐ 1

TÊN ĐƠN VỊ NỘP PHÍ
………..........................................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU KÊ KHAI LƢỢNG NƢỚC THẢI
PHỤC VỤ THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG
Năm………………….
(Áp dụng đối với cơ sở có lượng nước thải trung bình trong năm tính phí
dưới 5 m3/ngày đêm)
Kính gửi: Chi cục Bảo vệ môi trường TPHCM.
A. Thông tin chung
- Tên đơn vị nộp phí:

.........................................................................................................................................

- Địa chỉ:…………………..................................................................................................................... ....................
- MST:
- Điện thoại: ........................................Fax: ............................................... Email:

......................................

- Tài khoản số: ..................................... Tại Ngân hàng: .................................................................................
- Lĩnh vực sản xuất, chế biến:...........................................................................................................................
- Công suất sản xuất (sản phẩm) trung bình tháng: ...............................................................................
- Số lượng công nhân viên:................................................................................................................................
- Số ngày hoạt động trong tháng:....................................................................................................................
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:............................................ngày....................................
Nơi cấp: ...............................................................................................................(Đính kèm bản photo).
B. Thông tin nguồn nƣớc sử dụng (Đính kèm hóa đơn tiền nước tháng gần nhất
(nếu có)).
- Nước thủy cục





- Nước ngầm

- Nguồn khác



- Lượng nước sử dụng trung bình (m3/ngày đêm):.................................................................................
C. Thông tin về nƣớc thải
- Hệ thống xử lý nước thải: - Có
- Không




Công suất (m3/ngày đêm):.....................................

- Lượng nước thải trung bình (m3/ngày đêm): .........................................................................................
Tôi cam đoan số liệu kê khai trên đây là đúng với thực tế hoạt động của đơn vị./.
Chi cục Bảo vệ môi trƣờng nhận Phiếu kê
khai ngày ………………………………...
(Người nhận ký và ghi rõ họ tên)

….....,

Ngày …..... tháng …... năm ……..
(Thủ trƣởng đơn vị khai, nộp phí)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Phiếu kê khai đơn vị gởi về Chi cục Bảo vệ môi trường – Phòng Thu phí bảo vệ môi trường (227 Đồng Khởi,
Phường Bến Nghé, Quận 1, ĐT 028.38237607 số nội bộ 17 hoặc 18).

