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TỜ TRÌNH
Về việc kéo dài thời gian giảm phí tham quan trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: HĐND tỉnh Quảng Nam

Đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tình hình kinh tế - xã 
hội nói chung và hoạt động du lịch, dịch vụ nói riêng bị ảnh hưởng rất nặng nề; 
lượng khách du lịch giảm mạnh so với cùng kỳ, nhiều doanh nghiệp lữ hành, khách 
sạn, nhà hàng tạm dừng hoạt động, một số doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá 
sản; hàng ngàn lao động trong ngành du lịch bị cắt giảm thu nhập hoặc mất việc làm. 
Trước tình hình đó, để thực hiện các giải pháp kích cầu nhằm phục hồi, phát triển 
ngành du lịch, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 
04/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020; trong đó, quy định giảm 50% mức thu phí 
tham quan trên địa bàn tỉnh (theo quy định tại Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2016 và Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND 
tỉnh). Thời gian áp dụng từ ngày 01/8/2020 đến 31/10/2020.

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 rất lớn và kéo dài chưa có dấu hiệu phục hồi; 
nay tiếp tục bùng phát dịch Covid-19 lần 2 vào cuối tháng 7/2020 đến tháng 
9/2020; giải pháp kích cầu, thu hút khách du lịch chưa phát huy hiệu quả thì thời 
gian áp dụng Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đã hết hiệu lực.

Để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh đại dịch 
Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ; 
đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp kích cầu, thu hút khách du lịch trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh thống nhất kéo dài thời 
gian thực hiện Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh 
về giảm mức thu phí tham quan trên địa bàn tỉnh. Thời gian kéo dài từ ngày 
01/11/2020 đến 30/6/2021  (Đính kèm Tờ trình số 293/TTr-UBND  của UBND thành 
phố Hội An, Công văn số 2904/STC-NS của Sở Tài chính, Nghị quyết số 
04/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh).

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị./.
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- Như trên;
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- Sở VHTT&DT, TC;
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