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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày
15/7/2020 của HĐND tỉnh về giảm mức phí tham quan trên địa bàn tỉnh
Qua xem xét Tờ trình số 6334/TTr-UBND ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh
về đề nghị kéo dài thời gian giảm phí tham quan trên địa bàn tỉnh, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:
Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân dân
tỉnh về giảm mức thu phí tham quan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ ngày
01/8/2020 đến ngày 31/10/2020. Tuy nhiên, từ cuối tháng 7/2020 đến nay, dịch
Covid-19 tái bùng phát; tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, gây ngập lụt nhiều
nơi trên địa bàn tỉnh, khiến hoạt động du lịch bị đình trệ. Do đó, nhằm tạo điều
kiện cho các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy phát triển hoạt động
thương mại – dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống
nhất kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND từ ngày
01/11/2020 đến ngày 30/6/2021. Kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét,
thống nhất thông qua.
Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kéo
dài thời gian thực hiện Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của
HĐND tỉnh về giảm mức thu phí tham quan trên địa bàn tỉnh, kính trình HĐND
tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- TT HĐND; UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP; TH.
- Lưu VT, TH (Thủy).
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