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TỜ TRÌNH
Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về tiếp tục giảm phí tham quan
 một số điểm trên địa bàn thành phố Hội An và quy định mức hỗ trợ 

phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.

I. SỰ CẤN THIẾT BAN HÀNH  NGHỊ QUYẾT 
Đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả các ngành, lĩnh vực 

của đời sống kinh tế - xã hội. Trong đó, du lịch là ngành kinh tế chịu ảnh hưởng 
sớm, nặng nề và phục hồi lâu nhất. Trong thời gian qua, các chỉ tiêu về lượng 
khách và doanh thu sụt giảm mạnh; riêng 03 tháng đầu năm 2021, trên 90% doanh 
nghiệp du lịch đến nay vẫn tạm dừng hoạt động, nhiều doanh nghiệp đang khó 
khăn, có thể đứng trước nguy cơ bị giải thể, phá sản; có khoảng 14.000 lao động 
ngành du lịch mất việc làm và thiệt hại khoảng 10.000 tỷ đồng do ảnh hưởng bởi 
dịch bệnh Covid-19. Dự báo tình hình khó khăn của ngành du lịch sẽ còn kéo dài. 

Hiện nay, diễn biến về dịch bệnh Covid-19 đang có những dấu hiệu tích 
cực, khả năng kiểm soát tốt dịch bệnh ngày càng cao, mọi hoạt động dần trở lại 
bình thường; đây là thời điểm thuận lợi để khởi động, chuẩn bị các phương án 
nhằm đẩy mạnh phục hồi, phát triển du lịch, từng bước tiếp cận các thị trường 
khách quốc tế đã an toàn về dịch bệnh Covid - 19. 

Nhằm tăng cường khả năng kích cầu thu hút du khách, giúp doanh nghiệp 
mở cửa hoạt động kinh doanh; UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh ban hành 
Nghị quyết quy định về tiếp tục giảm phí tham quan tại một số điểm trên địa bàn 
thành phố Hội An và quy định mức hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh 
hưởng của dịch bệnh Covid-19, cụ thể như sau:

II. NỘI DUNG QUY ĐỊNH
1. Quy định về giảm phí tham quan 
Tiếp tục giảm 50% phí tham quan tại một số điểm trên địa bàn thành phố 

Hội An tại Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh 
Quảng Nam quy định đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định 
của Hội đồng nhân dân tỉnh và Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 
19/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức thu, nộp, quản lý, sử 
dụng một số loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

a) Mức thu phí tham quan sau khi giảm, cụ thể như sau:
- Đô thị cổ Hội An: 10.000 đồng/người/công trình.
- Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm: 35.000 đồng/người/lượt.
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- Di tích lịch sử văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu xã Cẩm Thanh, thành phố Hội 
An: 15.000 đồng/người/lượt.

b) Thời gian áp dụng: từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/12/2021.
2. Quy định mức hỗ trợ, phục hồi phát triển du lịch do ảnh hưởng của 

dịch bệnh Covid-19
a) Hỗ trợ tổ chức chuỗi sự kiện (truyền thông, xúc tiến, quảng bá ...) kích 

cầu du lịch Quảng Nam trong năm 2021; trung bình mức hỗ trợ tối đa không quá 
0,5 tỷ/01 sự kiện. Tổng mức hỗ trợ 10 tỷ đồng. 

Căn cứ quy mô, tính chất, nội dung; UBND tỉnh sẽ xem xét quyết định mức 
hỗ trợ theo từng sự kiện cụ thể.

b) Hỗ trợ cho 13 di tích tư nhân (trong 19 di tích thuộc ô vé tham quan phố 
cổ Hội An), mỗi di tích 05 triệu đồng/01 tháng, tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 
đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 để bù một phần các khoản chi phí quản lý, điện, 
nước, thuê người phục vụ... nhằm duy trì mở cửa các di tích đón khách tham 
quan. Tổng mức hỗ trợ 0,39 tỷ đồng.

c) Hỗ trợ các đoàn khách MICE từ 100 khách trở lên (khách tham gia sự kiện, 
hội nghị, hội thảo kết hợp tham quan du lịch) có lưu trú tại Quảng Nam, hỗ trợ tặng 
hoa, quà lưu niệm, hướng dẫn viên du lịch (theo số lượng khách). Tổng mức hỗ trợ 
0,5 tỷ đồng. 

Căn cứ vào quy mô, nội dung chương trình của từng đoàn khách MICE để xem 
xét, hỗ trợ phù hợp. 

d) Hỗ trợ cho thành phố Hội An tương ứng đối với khoản kinh phí giảm 50% 
phí tham quan theo nguyên tắc; hằng quý, UBND thành phố Hội An báo cáo số 
giảm thu để Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh tạm cấp kinh phí hỗ trợ.

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị (đính kèm Quy định 
về tiếp tục giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn thành phố Hội An và 
quy định mức hỗ trợ phục hồi phát triển du lịch do ảnh hưởng của dịch bệnh 
Covid - 19; Báo cáo tiếp thu, giải trình; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; Dự 
thảo Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết của UBND tỉnh)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: VHTTDL, TC, Tư pháp;
- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KGVX. 
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