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                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

    

 

 

        Quảng Nam, ngày 16 tháng  4  năm 2021 

                       

BÁO CÁO TÓM TẮT 

Tóm tắt Quy định về tiếp tục giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn 

thành phố Hội An và hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng  

dịch bệnh Covid-19 

 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 
 

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 và thiệt hại khoảng hơn 12.000 tỷ đồng do ảnh hưởng bởi dịch 

bệnh 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 tốt dịch bệnh ngày càng cao, mọi hoạt động dần trở lại 

bình thường; đây là thời điểm thuận lợi để khởi động, chuẩn bị các phương 

nhằm đẩy mạnh phục hồi, phát triển du lịch, từng bước tiếp cận các thị trường 

khách quốc tế đã an toàn về dịch bệnh Covid-19. 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. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH  
 

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.  
 

III. NỘI DUNG QUY ĐỊNH 
 

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).  

a) 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 Cù 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. 

b) Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/12/2021. 

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.  

Căn cứ quy mô, tính chất, nội dung; UBND tỉnh sẽ xem xét quyết định mức 

hỗ trợ cho theo từng sự kiện cụ thể. 

b) Hỗ trợ cho 13 di tích tư nhân (trong 19 di tích thuộc ô vé tham quan phố 
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cổ Hội An), mỗi di tích 5 triệu đồng/01 tháng, tính từ tháng 7 năm 2021 đến 

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 (kèm 

theo danh mục các điểm di tích). Tổng mức hỗ trợ 0,39 tỷ đồng. 

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.  

Căn cứ quy mô, tính chất, nội dung chương trình của từng đoàn khách 

MICE để xem xét, hỗ trợ phù hợp.  

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

cấp kinh phí hỗ trợ.  
 

IV. NGUỒN KINH PHÍ: Ngân sách tỉnh 
 

Trên đây báo cáo tóm tắt Quy định về tiếp tục giảm phí tham quan một số 

điểm trên địa bàn thành phố Hội An và hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh 

hưởng dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh kính báo cáo./. 

 
 

 

 


