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   V/v kéo dài thời gian 
giảm phí tham quan 
trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6222/UBND-KTTH 
ngày 22/10/2020 về giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu nội dung điều chỉnh Nghị 
quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh về giảm mức thu 
phí tham quan trên địa bàn tỉnh;

Trên cơ sở ý kiến đề xuất của UBND thành phố Hội An và UBND huyện 
Duy Xuyên, Sở Tài chính đã dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh 
kéo dài thời gian giảm mức thu phí tham quan trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 
04/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh, thời gian kéo dài thực hiện 
từ ngày 01/11/2020 đến 30/06/2021.

Sở Tài chính kính đề nghị UBND tỉnh ký duyệt, ban hành./.
Nơi nhận:                       GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Lưu: VT, NS.

#ChuKyLanhDao

Quảng Nam, ngày 26 tháng 10 năm 2020Số: 2904/STC-NS



 

NGHỊ QUYẾT 

Giảm mức thu phí tham quan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 16 

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 3759/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về đề nghị giảm phí tham quan trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

46/BC-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 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.  

1. Thống nhất giảm mức thu phí tham quan trên điạ bàn tỉnh Quảng Nam quy 

điṇh taị Nghi ̣quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 và Nghi ̣ 

quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hôị đồng nhân dân 

tỉnh về Quy điṇh mức thu, nôp̣, quản lý và sử duṇg đối với môṭ số loaị phí thuôc̣ 

thẩm quyền. Cu ̣thể mức thu phí tham quan sau khi giảm như sau: 

a) Đô thi ̣cổ Hôị An: 10.000 đồng/người/công trình; 

b) Tháp cổ My ̃Sơn: 20.000 đồng/người/lươṭ; 

c) Tháp cổ Bằng An, Chiên Đàn, Khương My:̃ 10.000 đồng/người/lươṭ; 

d) Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh - Chămpa: 10.000 đồng/người/lươṭ; 

d) Khu dư ̣trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm: 35.000 đồng/người/lươṭ; 
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e) Di tích lic̣h sử văn hóa rừng dừa Bảy Mâũ xã Cẩm Thanh, thành phố Hôị 

An: 15.000 đồng/người/lươṭ. 

2. Thời gian áp duṇg: Từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 đến ngày 31 tháng 10 

năm 2020. 

3. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020 thực hiện mức thu phí tham quan các 

điểm nêu trên theo quy định tại Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 

12 năm 2016 và Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại 

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

3. Nghị quyết này hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020. 
 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 16 thông 

qua ngày 15 tháng 7 năm 2020./. 

 

                                                           
1 Gửi qua truc̣ văn bản liên thông 

Nơi nhận1:                                                     
- UBTVQH; 

- Chính phủ; 

- Bộ Tài chính; 

- Cục KT VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- VP: QH, CTN, CP; 

- Ban CTĐB-UBTVQH; 

- BTVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;                                                    
- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các ban của HĐND tỉnh;    

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;   

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện,  

thị xã, thành phố;   

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- TTXVN tại Q.Nam; 

- Báo Q.Nam, Đài PT-TH Q.Nam; 

- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV; 

- Lưu: VT, TH (Phiên). 

CHỦ TỊCH 

 

  

                           

 

Phan Việt Cường 
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