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BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh  

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 

  

Qua xem xét Tờ trình số 1949/TTr-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh về 

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, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo 

cáo HĐND tỉnh một số nội dung như sau: 

1. Về nội dung tờ trình 

Để kịp thời giảm thiểu sự sụt giảm các hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh 

dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị kinh 

doanh du lịch, khuyến khích hoạt động du lịch phát triển trở lại, tại kỳ họp lần này, 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 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 là cần thiết. 

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 tiếp tục giảm 50% phí tham quan 

tại đô thị cổ Hội An, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, Di tích lịch sử 

văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu; hỗ trợ tổ chức chuỗi sự kiện; hỗ trợ cho các di tích tư 

nhân trong phố cổ mở cửa đón khách du lịch; hỗ trợ các đoàn khách MICE từ 100 

khách trở lên; hỗ trợ một phần ngân sách tỉnh cho thành phố Hội An để bù vào 

khoản kinh phí do giảm 50% phí tham quan theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ 

trình số 1949/TTr-UBND.  

Về thời gian áp dụng: Ban đề nghị các nội dung hỗ trợ về tiếp tục giảm phí 

tham quan và hỗ trợ, phục hồi phát triển du lịch do ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid-19 áp dụng từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/12/2021. 

2. Về dự thảo nghị quyết:  

Đề nghị chỉnh sửa về thời gian áp dụng các nội dung hỗ trợ theo ý kiến thẩm 

tra của Ban đã nêu ở phần 1 và chỉnh sửa một số câu chữ và thể thức, kỹ thuật trình 

bày văn bản đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 



2 

 

 

14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy 

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 trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND, UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Đại biểu khách mời; 

- CPVP; 

- Lưu VT,TH (Thủy). 
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