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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /2021/NQ-HĐND 

               (Dự thảo) 

Quảng Nam, ngày       tháng      năm 2021 

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 dịch bệnh Covid-19 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 23 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính 

phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định 

của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Xét Tờ trình số ……/TTr-UBND ngày ….. tháng  năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về tiếp tục giảm phí tham 

quan trên địa bàn thành phố Hội An và quy định mức hỗ trợ phục hồi, phát triển 

du lịch do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; Báo cáo thẩm tra số …../BC-HĐND 

ngày ….. tháng ….. năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân 

tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 
 

     QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, Đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này 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 dịch bệnh Covid-19. 

2. Đối tượng áp dụng 

Cơ quan, đơn vị tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc 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. 
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Điều 2. Quy định về tiếp tục giảm 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 (Nghị quyết 

số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Quảng Nam) và 

Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí thuộc 

thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh (Nghị quyết số 

21/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam)  

1. Mức thu phí tham quan sau khi giảm cụ thể như sau: 

a  Đ  thị cổ Hội An: 1 .    đồng ngư i c ng tr nh; 

b   hu d  tr  sinh quyển thế gi i C   ao Chàm: 3 .    đồng ngư i lượt; 

c  Di tích lịch s  v n hóa r ng d a  ảy   u    C m  hanh, thành phố Hội 

An: 1 .    đồng ngư i lượt. 

2.  h i gian áp dụng:    ngày  1 tháng 7 n m 2 21 đến ngày 31 tháng 12 

n m 2 21. 

Điều 3. Quy định mức hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng 

của dịch bệnh Covid-19  

1. Hỗ trợ tổ chức chuỗi s  kiện (truyền th ng,  úc tiến, quảng bá...) kích 

cầu du lịch Quảng Nam; mức hỗ trợ tối đa kh ng quá 0,5 tỷ đồng  1 s  kiện. 

 ổng mức hỗ trợ 1  tỷ đồng. Ưu tiên th c hiện trên địa bàn thành phố Hội An. 

2. Hỗ trợ cho 13 di tích tư nhân (nằm trong 19 di tích thuộc ô vé tham quan 

phố cổ Hội An), mỗi di tích   triệu đồng  1 tháng, tính t  ngày  1 tháng 7 n m 

2 21 đến ngày 31 tháng 12 n m 2 21 để b  một phần các khoản chi phí quản lý, 

điện, nư c, thuê ngư i phục vụ... nhằm duy tr  mở c a các di tích đón khách 

tham quan.  ổng mức hỗ trợ  ,39 tỷ đồng. 

3. Hỗ trợ các đoàn khách  ICE t  1   khách trở lên (là 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, hư ng d n viên du lịch (theo số lượng khách .  ổng 

mức hỗ trợ 0,5 tỷ đồng.  

4. Ngân sách tỉnh hỗ trợ thành phố Hội An tương ứng đối v i khoản kinh 

phí giảm   % phí tham quan theo nguyên tắc hằng quý U ND thành phố Hội An 

c n cứ số giảm thu báo cáo Sở  ài để chính th m định, tham mưu U ND tỉnh tạm 

cấp kinh phí hỗ trợ.  

Điều 4. Nguồn kinh phí 

Nguồn ngân sách tỉnh. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức th c hiện Nghị quyết; c n cứ quy 

m , tính chất của các hoạt động tại mục 1 và mục 3 Điều 3 của Nghị quyết này, 

U ND tỉnh sẽ  em  ét quyết định mức hỗ trợ theo t ng hoạt động cụ thể. 

2.  hư ng tr c Hội đồng nhân dân, các  an của Hội đồng nhân dân,  ổ 

đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát th c hiện Nghị quyết. 
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3. Nghị quyết này đ  được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam  hóa IX, 

 ỳ họp thứ 23 th ng qua ngày .... tháng.....n m 2 21 và có hiệu l c t  ngày ...... 

tháng ..... n m 2 21./. 
 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp 

thứ 23 thông qua ngày …. tháng …. năm 2021 và có hiệu lực từ ngày ...  

tháng....năm 2021./. 
 

Nơi nhận: 
- UBTVQH; 

- VP: QH, CTN, CP; 

-  an C Đ -UBTVQH;                                                                                        

- Các  ộ:  C,  HĐ , VH  D ; 

- Cục   V QPP  -  ộ  ư pháp;                                  
-  an  V U,    HĐND, U ND tỉnh; 

- U    QVN tỉnh, Đoàn Đ QH tỉnh; 

- Các  an của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh; 
- VP:  U,  U ND, Đoàn Đ QH tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 
- TT HĐND, U ND các huyện, thị   , thành phố; 

-   XVN tại Quảng Nam;  áo QN, Đài P - H tỉnh; 

- Cổng th ng tin điện t  tỉnh; 
- VP HĐND tỉnh: CPVP, các Phòng; 
-  ưu: V , CV H. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Việt Cường 

 

 

 


