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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về
giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn tỉnh
Qua xem xét Tờ trình số 3759/TTr-UBND ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh
về đề nghị giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân
sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:
Thực hiện chủ trương của Trung ương về kịp thời triển khai giải pháp tháo gỡ
khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và các giải pháp
kích cầu du lịch nói riêng (trong đó có việc miễn, giảm một số loại phí, lệ phí),
UBND tỉnh có văn bản trình và đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất về
nguyên tắc chủ trương giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn tỉnh; đồng
thời, yêu cầu UBND tỉnh bổ sung đánh giá tác động giảm giá vé tham quan đến
việc thu hút khách du lịch, thúc đẩy phát triển các hoạt động thương mại - dịch vụ,
số thu nộp ngân sách, trên cơ sở đó tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ
16 xem xét, quyết định.
Do vậy, tại Kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giảm mức thu phí
tham quan là phù hợp thẩm quyền quy định tại Luật phí, lệ phí, Thông tư 85/2019/
TT-BTC và thực trạng hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Ban Kinh tế - Ngân sách
HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh và kính đề nghị HĐND
tỉnh xem xét giảm 50% mức thu phí tham quan đối với 6 điểm tham quan trên địa
bàn tỉnh (Đô thị cổ Hội An; Di tích Mỹ Sơn; Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù
Lao Chàm; Di tích lịch sử văn hóa Rừng dừa Bảy Mẫu; Tháp cổ Bằng An, Chiên
Đàn, Khương Mỹ; Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh – Chăm pa) từ ngày 01/8/2020 đến
ngày 31/10/2020 theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình 3759/TTr-UBND. Kể từ
ngày 01/11/2020 đề nghị thực hiện mức thu phí tham quan các điểm nêu trên theo
quy định tại Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 và Nghị quyết
21/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh.
Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về đề nghị
giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn tỉnh. Kính trình HĐND tỉnh xem xét,
quyết định./.
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Nơi nhận:
-- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, TH;
- Lưu VT, TH (Phiên).
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