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BÁO CÁO 

Tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý, thẩm định dự thảo Quy định 

về tiếp tục 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 

dịch bệnh Covid-19 
 

Thực hiện Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp 

bị tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 phù hợp với trạng thái “bình thường 

mới” và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh 

nghiệp nhằm phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị và địa 

phương liên quan dự thảo Quy định về tiếp tục 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 dịch bệnh Covid-19. 

1. Ngày 23/3/2021, đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì họp để nghe Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch báo cáo dự thảo Quy định về tiếp tục 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 dịch bệnh Covid-19. Tham dự cuộc họp có đại diện các Sở, ban, 

ngành, đơn vị liên quan; trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành viên dự họp, Sở Văn 

hóa và Du lịch đã tiếp thu ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo. 

2. Ngày 24/3/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 

296/SVHTTDL-QLDL và Công văn số 297/SVHTTDL-QLDL đề nghị Sở Tư pháp 

và Sở Tài chính góp ý, thẩm định nội dung dự thảo. Ngày 29/3/2021, Sở Tài chính 

có Công văn số 713/STC-HCSN góp ý và Sở Tư pháp có Báo cáo số 39/BC-STP 

ngày 30/3/2021 về kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết và Thông báo kết luận số 

104/TB-UBND ngày 31/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc 

họp giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

đã có Báo cáo số 58/BC-SVHTTDL ngày 02/4/2021 tổng hợp, giải trình tiếp thu ý 

kiến góp ý, thẩm định dự thảo Quy định về tiếp tục 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 dịch bệnh Covid-19 và đề xuất các mức chi 02 Hội thảo khoa học 

quốc gia và gặp mặt đại biểu dự Lễ kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam. 

3. Ngày 02/4/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 

347/SVHTTDL-QLDL lấy ý kiến của đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND 
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tỉnh và Thành viên UBND tỉnh về dự thảo và đề xuất các mức chi 02 Hội thảo 

khoa học quốc gia và gặp mặt đại biểu dự Lễ kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng 

Nam. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được 21 phiếu, trong đó: có 20 

phiếu có ý kiến thống nhất thông qua dự thảo; 03 phiếu của các Thành viên UBND 

tỉnh đi công tác xa nên chưa nhận lại được ý kiến phản hồi (Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Sở Công Thương và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh); 01 phiếu của ông Đặng 

Phong, Giám đốc Sở Tài chính có ý kiến không thông qua (tại Công văn số 

802/STC-HCSN ngày 05/4/2021) với các lý do sau:  

- Ý kiến của Sở Tài chính: 

+ Về 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 dịch bệnh Covid-19:  

Kéo dài thời gian giảm vé tham quan: Sở Tài chính thống nhất với đề xuất của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là tiếp tục kéo dài thời gian áp dụng giảm 50% phí 

tham quan các điểm trên địa bàn thành phố Hội An (tại mục 1 của Công văn số 

713/STC-HCSN ngày 29/3/2021 của Sở Tài chính). 

Bổ sung hụt thu vé tham quan 10 tỷ đồng cho thành phố Hội An do tiếp tục kéo 

dài thời gian giảm 50% phí tham quan 6 tháng cuối năm 2021: Sở Tài chính có ý 

kiến: Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, ngân sách cấp tỉnh chi hỗ trợ cho 

ngân sách cấp huyện khi tổng thu ngân sách cấp huyện được hưởng hụt thu so với 

dự toán năm 2017; theo đó, sau khi kết thúc năm ngân sách 2021 Sở Tài chính sẽ 

xác định được tổng thu ngân sách địa phương được hưởng theo quy định và tham 

mưu cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ, ngân sách tỉnh không hỗ trợ hụt thu riêng 

đối với từng nguồn thu ngân sách (tại mục 2 của Công văn số 713/STC-HCSN ngày 

29/3/2021 của Sở Tài chính). Tuy nhiên, tại mục 2 của Thông báo kết luận số 

104/TB-UBND ngày 31/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc 

họp giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh có nêu: Ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ lại 

thành phố Hội An tương ứng đối với khoản kinh phí giảm 50% phí tham quan theo 

nguyên tắc hằng quý UBND thành phố Hội An căn cứ số giảm thu báo cáo Sở Tài 

chính để thẩm định, tham mưu UBND tỉnh tạm cấp kinh phí hỗ trợ cho địa 

phương. Chính vì vậy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp thu chỉnh sửa theo 

Thông báo kết luận số 104/TB-UBND ngày 31/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lê 

Trí Thanh tại cuộc họp giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.   

+ Về hỗ trợ đoàn khách MICE: Sở Tài chính có ý kiến: đề nghị không quy 

định cụ thể mức hỗ trợ cho từng đoàn theo số lượng khách như Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp thu ý kiến của Sở tài 

chính, bỏ quy định hỗ trợ theo số lượng đoàn khách như nội dung trước đây đã đề 

xuất tại Công văn số 296/SVHTTDL-QLDL ngày 24/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch và chỉnh sửa thành: Hỗ trợ các đoàn khách MICE (là khách tham gia 



 

3 

 

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, hướng dẫn viên du lịch (theo số lượng khách). Tổng mức 

hỗ trợ 500 triệu đồng. Căn cứ vào quy mô, nội dung chương trình của từng đoàn 

khách MICE sẽ xem xét hỗ trợ cho từng đoàn. Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh 

trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất 

tổng mức hỗ trợ là 0,5 tỷ đồng. 

+ Về hỗ trợ chuỗi sự kiện (truyền thông, xúc tiến, quảng bá...) hỗ trợ kích cầu du 

lịch Quảng Nam: Sở Tài chính có ý kiến đề nghị thực hiện theo các nội dung Sở Tài 

chính đã góp ý và theo đúng quy định hiện hành; và tại mục 5 của Công văn số 

713/STC-HCSN ngày 29/3/2021 có nêu: Đối với các địa phương có tổ chức chuỗi sự 

kiện kích cầu du lịch, tùy tình hình cụ thể, Sở Tài chính sẽ xem xét tham mưu hỗ trợ 

cho các địa phương theo đúng quy định. Tại mục 2 của Thông báo kết luận số 

104/TB-UBND ngày 31/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc 

họp giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh có nêu: Đối với nội dung tổ chức 

chuỗi sự kiện (truyền thông, xúc tiến, quảng bá) sẽ xem xét quy mô, tính chất để 

hỗ trợ theo từng hoạt động. Do vậy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu, 

chỉnh sửa thành: Hỗ trợ tổ chức chuỗi sự kiện (truyền thông, xúc tiến, quảng bá...) 

kích cầu du lịch Quảng Nam; mức hỗ trợ tối đa không quá 0,5 tỷ đồng/01 sự kiện. 

Tổng mức hỗ trợ 10 tỷ đồng. Căn cứ quy mô, tính chất, nội dung các sự kiện, 

UBND tỉnh sẽ xem xét quyết định mức hỗ trợ theo từng sự kiện cụ thể. Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất mức hỗ trợ tối đa cho hoạt động này là 10 tỷ đồng 

để có cơ sở UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

+ Về mức chi 02 hội thảo khoa học quốc gia và gặp mặt đại biểu dự Lễ kỷ niệm 

550 năm Danh xưng Quảng Nam: Sở Tài chính có ý kiến: Đối với Thông tư liên tịch 

số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học 

và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí 

đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước đã quy định 

mức khung tối đa thực hiện thì Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ quy định theo khung đã 

quy định chứ không thể quy định vượt khung tối đa của Trung ương quy định; UBND 

tỉnh cũng đã có chỉ đạo cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bỏ nội dung này ra khỏi 

dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Trên tinh thần đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tiếp thu và bỏ nội dung đề xuất các mức chi 02 Hội thảo khoa học quốc gia và 

gặp mặt đại biểu dự Lễ kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp thu, giải trình tất cả các ý kiến góp ý 

của các Sở, Ban ngành; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; ý kiến của đồng chí Chủ 

tịch, các Phó Chủ tịch UBND và Thành viên UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo Quy định. 
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4. Ngày 07/4/2021, Đoàn giám sát, khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh do ông Nguyễn Đức, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân 

sách HĐND tỉnh, Trưởng đoàn chủ trì buổi làm việc để nghe Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch báo cáo dự thảo Quy định về tiếp tục 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 dịch bệnh Covid-19. Sau khi Đoàn giám sát, khảo sát của Ban Kinh tế 

- Ngân sách nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Quy định, dự 

thảo Nghị quyết, Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của Sở và trên cơ sở ý kiến phân 

tích, thảo luận của các thành viên dự họp, ông Nguyễn Đức, Ủy viên Thường trực, 

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất các nội dung dự 

thảo Quy định và có đề nghị nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung một số nội 

dung, cụ thể: 

- Quy định về tiếp tục giảm phí tham quan 

+ Thống nhất với đề xuất về mức thu phí tham quan sau khi giảm tại mục 1 

Điều 2 của dự thảo Nghị quyết. 

+ Đề nghị bỏ mục 3 Điều 2 của dự thảo Nghị quyết: Kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2022 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 của HĐND tỉnh Quảng Nam 

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

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất, tiếp thu và chỉnh sửa. 

- Quy định về phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19: 

+ Thống nhất với mục 1 Điều 3 của dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên đề nghị đưa 

nội dung: (căn cứ quy mô, tính chất của các sự kiện, UBND tỉnh sẽ xem xét quyết 

định mức hỗ trợ theo từng hoạt động cụ thể) xuống Điều 5 của dự thảo Nghị quyết 

phần tổ chức thực hiện. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất, tiếp thu và chỉnh sửa. 

+ Thống nhất với mục 2 Điều 3 của dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên đề nghị bổ 

sung chỉ hỗ trợ cho những đoàn khách MICE có số lượng từ 100 người trở lên và đề 

nghị đưa nội dung: (căn cứ quy mô, nội dung, chương trình của từng đoàn khách 

MICE, UBND tỉnh sẽ xem xét quyết định mức hỗ trợ theo từng hoạt động cụ thể) 

xuống Điều 5 của dự thảo Nghị quyết phần tổ chức thực hiện. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất, tiếp thu và chỉnh sửa. 

+ Tại mục 3 Điều 3 của dự thảo Nghị quyết: đề nghị điều chỉnh câu từ cho phù 

hợp với quy định.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất, tiếp thu và chỉnh sửa. 

+ Theo Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 07/4/2021 của UBND thành phố Hội 

An về việc đề nghị xem xét hỗ trợ các di tích nằm trong ô vé tham quan: Sau khi 

nghe ý kiến trao đổi, thảo luận của các thành viên dự họp, Đại diện Lãnh đạo các 

Ban và Văn phòng HĐND tỉnh thống nhất cao theo đề xuất của UBND thành phố 
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Hội An là hỗ trợ cho các di tich tư nhân; Đoàn giám sát, khảo sát Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu tiếp thu 

bổ sung vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình 

HĐND tỉnh nội dung: hỗ trợ 13 di tích tư nhân (trong 19 di tích thuộc ô vé tham 

quan khu phố cổ Hội An), mức hỗ trợ 5 triệu đồng/01 di tích; thời gian hỗ trợ 6 

tháng, tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 để bù một 

phần các khoản chi phí quản lý, điện, nước, thuê người phục vụ... nhằm duy trì mở 

cửa các di tích đón khách tham quan. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất, tiếp thu và chỉnh sửa. 

Đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp thu, giải trình tất cả các ý 

kiến góp ý của các Sở, ban, ngành; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; ý kiến của 

đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Thành viên UBND tỉnh; ý kiến 

của Đoàn giám sát, khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do ông 

Nguyễn Đức, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh - 

trưởng đoàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo Quy 

định, cụ thể:  

1. Quy định về giảm phí tham quan  

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). Mức thu phí 

tham quan sau khi giảm cụ thể như sau: 

- Đô thị cổ Hội An: 10.000 đồng/người/công trình; 

-  hu dự trữ sinh quyển thế giới C  Lao Chàm: 35.000 đồng/người/lượt; 

- Di tích lịch sử văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu xã Cẩm Thanh, thành phố Hội 

An: 15.000 đồng/người/lượt. 

- Thời gian áp dụng: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. 

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

dịch bệnh Covid-19  

a) Hỗ trợ tổ chức chuỗi sự kiện (truyền thông, xúc tiến, quảng bá...) kích cầu 

du lịch Quảng Nam; mức hỗ trợ tối đa không quá 0,5 tỷ đồng/01 sự kiện. Tổng 

mức hỗ trợ 10 tỷ đồng.  

b) Hỗ trợ cho 13 di tích tư nhân (trong 19 di tích thuộc ô vé tham quan phố cổ 

Hội An), mỗi di tích 5 triệu đồng/01 tháng, tính từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 12 
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năm 2021 để bù một phần các khoản chi phí quản lý, điện, nước, thuê người phục 

vụ... nhằm duy trì mở cửa các di tích đón khách tham quan (kèm theo danh mục 

các điểm di tích). 

c) Hỗ trợ các đoàn khách MICE từ 100 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, hướng dẫn viên du lịch (theo số lượng khách). Tổng mức hỗ trợ 

0,5 tỷ đồng.  

d) Ngân sách tỉnh hỗ trợ thành phố Hội An tương ứng đối với khoản kinh phí 

giảm 50% phí tham quan theo nguyên tắc hằng quý UBND thành phố Hội An căn 

cứ số giảm thu báo cáo Sở Tài để chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh tạm cấp 

kinh phí hỗ trợ.  

Trên đây là nội dung báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý, thẩm 

định dự thảo 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; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban KT-NS HĐND tỉnh (b/c); 

- Các Sở: Tài chính, Tư pháp; 

- Giám đốc và các PGĐ Sở (b/c) ; 

- Lưu: VT, QLDL. 

GIÁM ĐỐC 

                

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hồng 
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TỜ TRÌNH 

Đề nghị UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 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  

dịch bệnh Covid-19  

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

Đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả các ngành, lĩnh vực 

của đời sống kinh tế - xã hội. Trong đó, du lịch là ngành kinh tế chịu ảnh hưởng 

sớm, nặng nề và phục hồi lâu nhất. Trong thời gian qua, các chỉ tiêu về lượng 

khách và doanh thu sụt giảm mạnh, riêng 03 tháng đầu năm 2021, trên 90% 

doanh nghiệp du lịch tạm dừng hoạt động, nhiều doanh nghiệp đang khó khăn, 

có thể đứng trước nguy cơ giải thể, phá sản; có khoảng 14.000 lao động ngành 

du lịch mất việc làm và thiệt hại hơn 12.000 tỷ đồng do ảnh hưởng bởi dịch 

bệnh Covid-19. Trong thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham 

mưu UBND tỉnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phục hồi 

phát triển du lịch trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; phối hợp 

với các tỉnh, thành phố trọng điểm phát triển du lịch, phối hợp với Hiệp hội Du 

lịch Quảng Nam và các đơn vị liên quan triển khai nhiều hoạt động kích cầu du 

lịch. Tuy nhiên, công tác kích cầu du lịch đã thu hút khách du lịch nội địa nhưng 

thiếu tính bền vững do tình hình dịch bệnh còn kéo dài, vacxin phòng, chống 

dịch bệnh số lượng còn hạn chế cho doanh nghiệp du lịch và dự báo tình trạng 

khó khăn sẽ còn kéo dài.  

Thực hiện Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp 

bị tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 phù hợp với trạng thái “bình thường 

mới”; ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 

nhằm phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức nhiều phiên họp với các Sở, ban, ngành, đơn 

vị, địa phương, Hiệp hội Du lịch và Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam để đề xuất 

cơ chế, chính sách hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch trình HĐND tỉnh.  

Ngày 23/3/2021, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch báo cáo dự thảo Quy định. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các thành viên dự 

họp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn chỉnh dự thảo Quy định (lần 3).  

Ngày 24/3/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 

296/SVHTTDL-QLDL và Công văn số 297/SVHTTDL-QLDL đề nghị Sở Tư 

pháp và Sở Tài chính góp ý, thẩm định dự thảo Quy định.  

Căn cứ ý kiến góp ý của Sở Tài chính tại Công văn số 713/STC-HCSN ngày 

29/3/2021; Báo cáo kết quả thẩm định số 39/BC-STP ngày 30/3/2021 của Sở Tư 

   UBND  TỈNH  QUẢNG  NAM 

SỞ  VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:79/TTr-SVHTTDL  Quảng Nam, ngày 08 tháng 4 năm 2021 
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pháp và Thông báo kết luận số 104/TB-UBND ngày 31/3/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn chỉnh dự thảo Quy định (lần 4). 

Ngày 02/4/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 

347/SVHTTDL-QLDL lấy ý kiến của đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh và Thành viên UBND tỉnh về dự thảo Quy định. Sau khi lấy ý kiến của đồng 

chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Thành viên UBND tỉnh, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Quy định về tiếp tục 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 dịch bệnh Covid-19 (lần 5). 

Ngày 07/4/2021, Đoàn giám sát, khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh do ông Nguyễn Đức, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng đoàn chủ trì buổi làm việc để nghe Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Quy định về tiếp tục 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 dịch bệnh Covid-19. Sau khi Đoàn giám sát, khảo sát 

của Ban Kinh tế - Ngân sách nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự 

thảo Quy định, dự thảo Nghị quyết, Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của Sở và 

trên cơ sở ý kiến phân tích, thảo luận của các thành viên dự họp, ông Nguyễn 

Đức, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản 

thống nhất các nội dung dự thảo Quy định và có đề nghị nghiên cứu tiếp thu, 

chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung (lần 6).  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo Quy định.  

Để tăng cường khả năng kích cầu thu hút khách, giúp doanh nghiệp mở cửa 

hoạt động kinh doanh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị UBND tỉnh 

xem xét, thống nhất trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về tiếp tục 

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 dịch bệnh Covid-19. 
 

(Đính kèm: (1) dự thảo Quy định về tiếp tục 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 dịch bệnh Covid-19, (2) Báo cáo tổng hợp, giải trình tiếp 

thu ý kiến góp ý; (3) dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh; (4) dự 

thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, (5) dự thảo Quyết định của UBND tỉnh triển 

khai Nghị quyết của HĐND tỉnh. 
 

Nơi nhận:                     
- Như trên;                                                               

- Đ/c Trần Văn Tân - PCTTT UBND 

tỉnh (b/c);  

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, QLDL. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

   Nguyễn Thanh Hồng  
   



QUY ĐỊNH VỀ TIẾP TỤC 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 

(Kèm theo Tờ trình số:79/TTr-SVHTTDL ngày 084/2021  

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

A. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ 

I. Sự cần thiết ban hành Quy định về tiếp tục 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 

Đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả các ngành, lĩnh vực 

của đời sống kinh tế - xã hội. Trong đó, du lịch là ngành kinh tế chịu ảnh hưởng 

sớm, nặng nề và phục hồi lâu nhất. Trong thời gian qua, các chỉ tiêu về lượng 

khách và doanh thu sụt giảm mạnh; riêng 03 tháng đầu năm 2021, trên 90% 

doanh nghiệp du lịch vẫn tạm dừng hoạt động, nhiều doanh nghiệp đang khó 

khăn, có thể đứng trước nguy cơ giải thể, phá sản; có khoảng 14.000 lao động 

ngành du lịch mất việc làm, không có thu nhập, hầu hết các công ty buộc phải 

thực hiện chính sách cắt giảm nhân sự, điều chỉnh mức lương đối với nhân 

viên, làm việc luân phiên hoặc cho nghỉ không lương. Một lượng lớn lao động 

trong ngành đã dịch chuyển sang các ngành nghề khác, chất lượng, số lượng 

lao động sẽ giảm thiểu đáng kể, gây khó khăn cho ngành khi tình hình du lịch 

trở lại bình thường. Tổng thu từ du lịch thiệt hại khoảng hơn 12.000 tỷ đồng do 

ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Dự báo tình trạng khó khăn của ngành du 

lịch sẽ còn kéo dài.  

Giai đoạn 2016 – 2020 cũng như giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030, ngành du lịch đã được Chính phủ và tỉnh Quảng Nam xác định là 

ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành, lĩnh 

vực khác. Vì vậy, trước những khó khăn, thiệt hại do dịch bệnh gây ra, bên 

cạnh những chính sách do Chính phủ ban hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp du 

lịch như: thuế, bảo hiểm xã hội, lãi vay, thuê đất, giảm giá điện, hỗ trợ người 

lao động... tỉnh Quảng Nam cũng đã chủ động đề ra các giải pháp phục hồi, 

phát triển du lịch sau dịch Covid-19.  

Ngay từ đợt dịch đầu tiên bùng phát, bên cạnh công tác phòng chống dịch 

được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt nhằm kiểm soát tốt, đảm bảo an 

toàn cho người dân và du khách; tỉnh cũng đã triển khai nhiều giải pháp phục 

hồi, phát triển du lịch như nội dung đã nêu: ban hành Kế hoạch số 3245/KH-

UBND ngày 15/6/2020 về việc triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, 

phát triển du lịch sau dịch Covid-19 trong 02 năm 2020 -2021; tổ chức Hội 

thảo Tái cơ cấu thị trường khách du lịch Quảng Nam; đẩy mạnh chương trình 

kích cầu du lịch, giảm phí tham quan các điểm du lịch; tăng cường quảng bá, 

truyền thông điểm đến Quảng Nam “An toàn, mến khách”, tổ chức các hoạt 

động nhằm thu hút khách du lịch như: festival biển, festival ẩm thực; triển khai 
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chương trình liên kết hành động khôi phục và phát triển du lịch 03 địa phương: 

Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, đẩy mạnh công tác liên kết, hợp tác 

phát triển du lịch với các trung tâm du lịch lớn trong cả nước như Thành phố 

Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; 

đăng cai tổ chức Hội nghị toàn quốc về du lịch; ban hành Bộ tiêu chí an toàn 

trong phòng chống dịch Covid-19...  

Với những động thái kích cầu mạnh mẽ trong đợt 1, ngành du lịch đã có 

những tín hiệu tích cực về khôi phục thị trường khách du lịch nội địa sau 3 

tháng “đóng băng”; tuy nhiên ngành du lịch lại gặp vô vàn khó khăn khi đợt 

dịch lần hai bùng phát trong cộng đồng. Đến nay, mặc dù dịch bệnh cơ bản 

được kiểm soát, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chưa mở cửa đón khách trở lại. 

Do tâm lý còn e ngại của du khách sau nhiều đợt tái bùng phát của dịch bệnh 

Covid-19 nên lượng khách rất ít, chủ yếu là vào dịp cuối tuần, nghỉ lễ; một số 

doanh nghiệp mở cửa chủ yếu hoạt động cầm chừng, thu không đủ bù chi.  

Hiện nay, diễn biến về dịch bệnh Covid-19 đang có những dấu hiệu tích 

cực, khả năng kiểm soát dịch bệnh ngày càng lớn khi vắc-xin được đẩy mạnh 

triển khai. Tình hình dịch bệnh trong nước cơ bản được kiểm soát tốt, mọi hoạt 

động dần trở lại bình thường, mặc dù vậy dịch bệnh vẫn đang còn tiềm ẩn, khó 

lường. Với tình hình trên, đây là thời điểm thuận lợi để khởi động, chuẩn bị 

các phương án mạnh mẽ, quyết liệt nhằm đẩy mạnh phục hồi phát triển du lịch, 

đặc biệt khi chính phủ đang chuẩn bị triển khai hệ thống chiến dịch “hộ chiếu 

vắc xin” nhằm từng bước tiếp cận các thị trường khách quốc tế đã an toàn về 

dịch bệnh. Vì vậy, trong tình hình hiện nay, để tăng cường khả năng kích cầu 

thu hút khách cũng như giúp doanh nghiệp mở cửa hoạt động kinh doanh, việc 

ban hành quy định về tiếp tục 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 là cần thiết. 

II. Căn cứ pháp lý 

- Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm 

vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải 

ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch 

Covid-19; 

- Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương 

khắc phục tác động Covid - 19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế; 

- Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030; 

- Kế hoạch số 1749/KH-BVHTTDL ngày 08/5/2020 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”; 

- Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp 

bị tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 phù hợp với trạng thái “bình 

thường mới”. 
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B. KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2016-2020 

1) Về khách du lịch:  

- Lượng khách tham quan, lưu trú du lịch Quảng Nam giai đoạn 2016 – 

2019 tăng trưởng tốt với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt  21,3%/năm; trong 

đó tốc độ tăng trưởng bình quân lượng khách quốc tế đạt 27,5%/năm, khách 

nội địa đạt 14%/năm. 

- Năm 2020, tổng khách tham quan, lưu trú du lịch đạt 1.477.700 lượt, 

giảm 66,1% so với năm 2016, đạt 18,5% chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết số 08-

NQ/TU, trong đó khách quốc tế đạt 766.200 lượt, giảm 65% so với năm 2016, 

khách nội địa đạt 711.500 lượt, giảm 66% so với năm 2016. 

2) Về lao động và việc làm:  

- Năm 2019, toàn tỉnh sử dụng khoảng 18.000 lao động trực tiếp ngành 

du lịch, tăng gấp 1,6 lần so với năm 2016. Tốc độ tăng bình quân về lao động 

giai đoạn 2016 - 2019 là 17,8%/năm.  

- Năm 2020, ước tính số lao động tạm ngừng việc, nghỉ luân phiên, nghỉ 

việc tại các cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn 

tỉnh khoảng hơn 14.000 người. Các doanh nghiệp du lịch duy trì một số ít nhân 

viên bảo vệ, kỹ thuật, buồng phòng, lễ tân và một số nhân viên quản lý, điều hành 

chủ chốt. Bên cạnh đó, nhiều lao động du lịch phải chuyển sang các ngành 

nghề khác, cùng với tâm lý e ngại của du khách… cũng đều là những khó 

khăn, thách thức trong việc khôi phục lại hoạt động du lịch sau dịch bệnh. 

3) Về cơ sở lưu trú:  

Tổng số cơ sở lưu trú tính đến cuối năm 2019 là 732 cơ sở, với 13.974 

phòng. Đến ngày 31/12/2020, tổng số cơ sở lưu trú là 741 cơ sở, với tổng số  

phòng là 16.111 phòng vượt chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra là 132 cơ sở lưu trú 

với 4.100 phòng. Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2016 - 2019 về số cơ sở lưu 

trú là 17%/năm và số phòng là 17,2%/năm. 

4) Về thu nhập xã hội từ du lịch:  

Năm 2019 đạt 14.570 tỷ đồng (tương đương 633 triệu USD), tăng gấp 

1,9 lần so với năm 2016. Tốc độ tăng bình quân thu nhập xã hội từ du lịch giai 

đoạn 2016 - 2019 là 24,8%/năm.  

- Năm 2020, thu nhập xã hội từ du lịch đạt 2.526 tỷ đồng, giảm 65,4% 

so với năm 2016.  

C. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐẾN NĂM 2025 

Tổ chức Du lịch Thế giới dự báo ngành du lịch toàn cầu sẽ bắt đầu phục 

hồi chủ yếu vào năm 2021 và có thể kéo dài đến năm 2023 mới phục hồi bằng 

với mức năm 2019; trong đó, thị trường khách nội địa sẽ phục hồi sớm và 

nhanh chóng, là thị trường trọng điểm, tập trung vào du lịch với mục đích nghỉ 

ngơi, giải trí, thăm thân ngắn ngày, sau đó là du lịch công vụ MICE. 
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1) Tâm lý của khách du lịch 

 Với diễn biến dịch bệnh trên thế giới, ưu tiên hàng đầu của du khách là 

vấn đề an toàn y tế, đảm bảo sức khỏe. Nhận thức về phát triển du lịch có trách 

nhiệm với môi trường và xã hội cũng được quan tâm hơn. Bên cạnh đó, khách 

cũng sẽ chi tiêu tiết kiệm hơn và chú trọng vào chất lượng của sản phẩm, dịch vụ. 

2) Xu hướng của khách du lịch 

 Để đáp ứng nhu cầu du lịch sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội, 

du khách sẽ ưu tiên lựa chọn đi du lịch trong nước, ngắn ngày. Hội đồng Du 

lịch và Lữ hành Thế giới nhận định đối tượng khách có thể đi du lịch lại đầu 

tiên sau khi dịch bệnh được kiểm soát thuộc nhóm khách trẻ tuổi từ 18-35, có 

xu hướng ít bị ảnh hưởng và tâm lý lo sợ bởi dịch Covid-19. 

Dự báo trong thời gian đến, tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí vẫn 

là mục đích của đa số thị trường khách. Du lịch chữa bệnh và chăm sóc sức 

khỏe, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng ngày càng phổ biến. Ngoài ra, du 

lịch công nghệ cao như du lịch thông minh, du lịch thực tế ảo, du lịch điện tử... 

thông qua các khu vui chơi giải trí hiện đại, các công viên, tổ hợp giải trí cũng 

ngày càng thu hút khách. Xu hướng tiêu dùng du lịch cũng có thay đổi từ chi 

trả tiền mặt sang thanh toán thẻ, sử dụng các ứng dụng thanh toán trên điện 

thoại thông minh.  

D. NỘI DUNG QUY ĐỊNH VỀ TIẾP TỤC 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 

 

I. Mục tiêu 

Mục tiêu đề ra cho việc xây dựng “Quy định tiếp tục 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” là tăng cường 

khả năng kích cầu thu hút khách cũng như giúp doanh nghiệp mở cửa hoạt 

động kinh doanh, góp phần tạo đà để phục hồi, phát triển du lịch nhằm phấn 

đấu để du lịch Quảng Nam đạt các chỉ tiêu đến năm 2025, cụ thể: 

 - Khách du lịch: Đón khoảng 12 triệu lượt khách. 

 - Thu nhập du lịch: Thu nhập du lịch đạt 26.000 tỷ đồng, chiếm 12% 

tổng GRDP của tỉnh. 

II. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định về tiếp tục giảm phí tham quan tại một số điểm du lịch 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. 

2. Đối tượng áp dụng 
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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. 

III. Nội dung quy định 

1. 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)  

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

a) Đô thị cổ Hội An: 10.000 đồng/người/công trình; 

b)  hu dự trữ sinh quyển thế giới C  Lao Chàm: 35.000 đồng/người/lượt; 

c) Di tích lịch sử văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu xã Cẩm Thanh, thành phố 

Hội An: 15.000 đồng/người/lượt. 

1.2. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến ngày 31 tháng 

12 năm 2021. 
 

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

dịch bệnh Covid-19 

2.1. Hỗ trợ tổ chức chuỗi sự kiện (truyền thông, xúc tiến, quảng bá...) 

kích cầu du lịch Quảng Nam; mức hỗ trợ tối đa không quá 0,5 tỷ đồng/01 sự 

kiện. Tổng mức hỗ trợ 10 tỷ đồng.  

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

phố cổ Hội An), mỗi di tích 5 triệu đồng/01 tháng, tính từ ngày 01 tháng 7 năm 

2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 để bù một phần các khoản chi phí quản 

lý, điện, nước, thuê người phục vụ... nhằm duy trì mở cửa các di tích đón 

khách tham quan 

2.3. Hỗ trợ các đoàn khách MICE từ 100 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, hướng dẫn viên du lịch (theo số lượng khách). 

Tổng mức hỗ trợ 0,5 tỷ đồng.  

2.4. Ngân sách tỉnh hỗ trợ thành phố Hội An tương ứng đối với khoản 

kinh phí giảm 50% phí tham quan theo nguyên tắc hằng quý UBND thành phố 

Hội An căn cứ số giảm thu báo cáo Sở Tài để chính thẩm định, tham mưu 

UBND tỉnh tạm cấp kinh phí hỗ trợ.  

 

IV. Nguồn kinh phí 

Nguồn ngân sách tỉnh. 
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