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                                                   TỜ TRÌNH 

Về việc giảm phí tham quan trên địa bàn tỉnh 

 
Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 

 

I. Sự cần thiết giảm phí tham quan 

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, tình hình kinh tế - xã 

hội nói chung và hoạt động du lịch, dịch vụ nói riêng trên địa bàn tỉnh bị ảnh 

hưởng rất nặng nề; lượng khách du lịch giảm mạnh so với cùng kỳ, nhiều doanh 

nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng tạm dừng hoạt động, một số doanh nghiệp 

đứng trước nguy cơ phá sản; hàng ngàn lao động trong ngành du lịch bị cắt giảm 

thu nhập hoặc mất việc làm. Trong 6 tháng đầu năm 2020, lượng khách du lịch 

và doanh thu bán vé tại các điểm tham quan trên địa bàn tỉnh giảm sâu so với 

cùng kỳ năm 2019 (cụ thể: Đô thị cổ Hội An bằng 30% so với cùng kỳ; Di tích 

Mỹ Sơn bằng 50% so với cùng kỳ; Khu sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm bằng 

22% so với cùng kỳ; Di tích Rừng dừa Bảy Mẫu bằng 64% so với cùng kỳ).  

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại nước ta cơ bản đã được kiểm 

soát, tuy nhiên trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp; dự báo tình hình kinh tế 

- xã hội nói chung và hoạt động du lịch nói riêng còn bị ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19 trong thời gian dài. Trước tình hình trên, việc đề ra các giải pháp kích 

cầu, thu hút khách du lịch nhằm phục hồi du lịch trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ 

cấp bách và cần thiết; trong đó, thực hiện giảm phí tham quan tại các điểm tham 

quan trên địa bàn tỉnh là một trong những giải pháp hiệu quả, thiết thực góp 

phần thu hút khách du lịch. 

II. Cơ sở pháp lý 

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

- Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020 và Thông báo số 203/TB-

VPCP ngày 10/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính 

phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ phòng, chống dịch bệnh Covid-19;  

- 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”; 

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính về 

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương;  

- Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 và Nghị quyết số 

21/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh.  
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III. Tác động của việc giảm phí tham quan 

1. Tác động tích cực 

- Nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các 

doanh nghiệp du lịch giảm chi phí giá tour, từng bước khôi phục lại các hoạt 

động kinh doanh;  

- Lượng khách du lịch tham quan tăng sẽ kéo theo nhu cầu sử dụng các 

dịch vụ du lịch như lưu trú, mua sắm, ăn uống, spa… tăng theo; 

- Giảm giá vé tham quan thu hút khách nội địa chính là đòn bẩy vực dậy 

hoạt động du lịch của Quảng Nam; 

- Tạo điều kiện để người lao động/người dân có việc làm, tăng thu nhập; 

giúp các doanh nghiệp du lịch vượt qua giai đoạn khó khăn. 

- Lượng khách du lịch nội địa mua vé không nhiều, nên việc giảm phí, vé 

tham quan ít ảnh hưởng đến nguồn thu, nộp ngân sách; khách du lịch nội địa đến 

Quảng Nam sẽ tăng, tạo được nguồn thu từ các dịch vụ du lịch khác; 

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 khách du lịch giảm, doanh thu 

từ bán vé tham quan năm 2020 sẽ không đạt chỉ tiêu đề ra. Vì vậy, việc giảm 

phí, vé tham quan không ảnh hưởng lớn đến việc thu nộp ngân sách của tỉnh 

năm 2020. 

2. Hạn chế: 

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, nguồn thu nộp ngân sách từ vé 

tham quan giảm; 

- Việc hũy bỏ việc giảm phí, vé tham quan sau khi kết thúc dịch bệnh 

Covid - 19 có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của khách du lịch sau này. 

III. Nhiệm vụ, giải pháp kích cầu du lịch:  

1. Nhiệm vụ, giải pháp kích cầu du lịch: gồm 8 nhiệm vụ, giải pháp: hỗ trợ, 

tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; nâng cấp sản phẩm du lịch, dịch vụ hiện có; 

đảm bảo môi trường du lịch; đào tạo, bồi dưỡng và giải quyết việc làm; quảng 

bá, xúc tiến du lịch; Liên kết, hợp tác phát triển du lịch; xây dựng, triển khai 

chương trình kích cầu du lịch; cơ chế, chính sách (trong đó, giảm giá phí tham 

quan trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh) . 

2. Đẩy mạnh truyền thông giới thiệu, quảng bá chương trình kích cầu du 

lịch trên các ấn phẩm du lịch, trên các trang mạng xã hội như: facebook, youtube 

và các phương tiện thông tin đại chúng khác. 

3. Thành lập Tổ giám sát chương trình kích cầu du lịch. 

4. Tổ chức phát động các chương trình người Quảng Nam đi du lịch trong 

tỉnh, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức đi tham quan, du lịch tại các 

điểm đến trong tỉnh vào các dịp cuối tuần với các gói ưu đãi, hấp dẫn. 

IV. Cơ chế, chính sách kích cầu du lịch - giảm phí tham quan  

- Để góp phần kích cầu, thu hút khách du lịch nhằm phục hồi, phát triển 

ngành du lịch của tỉnh, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh thống nhất áp dụng 
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mức thu phí tham quan trên địa bàn tỉnh bằng 50% mức thu quy định tại Nghị 

quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 và Nghị quyết số 21/2017/NQ-

HĐND ngày 19/07/2017 của HĐND tỉnh.  

- Thời gian áp dụng: từ ngày 01/08/2020 đến 31/10/2020;  

- Mức thu cụ thể như sau: 
 

TT Điểm tham quan 

Mức thu đang áp dụng hiện nay Mức thu đề nghị áp 

dụng từ ngày 

01/8/2020 đến 

31/10/2020 

HĐND tỉnh quy 

định mức thu hoặc 

khung mức thu 

UBND tỉnh quy 

định mức thu cụ thể  

1 Đô thị cổ Hội An 20.000-30.000 
(đồng/người/công trình) 

20.000 
(đồng/người/công trình) 

10.000 
(đồng/người/công trình) 

2 Tháp cổ Mỹ Sơn 
40.000 

(đồng/người/lượt) 

40.000 

(đồng/người/lượt) 

20.000 

(đồng/người/lượt) 

3 

Tháp cổ Bằng An, 

Chiên Đàn, 

Khương Mỹ 

10.000 - 20.000 

(đồng/người/lượt) 

20.000 

(đồng/người/lượt) 

10.000 

(đồng/người/lượt) 

4 
Bảo tàng văn hóa 

Sa Huỳnh-Chămpa 

20.000 

(đồng/người/lượt) 

20.000 

(đồng/người/lượt) 

10.000 

(đồng/người/lượt) 

5 

Khu dự trữ sinh 

quyển thế giới thế 

giới Cù Lao Chàm 

Năm 2017 áp dụng 

mức thu 70.000 

đồng/người/lượt; 

những năm tiếp theo 

nếu tăng mức thu, 

UBND tỉnh báo cáo 

Thường trực HĐND 

tỉnh quyết định 

nhưng tối đa không 

quá 100.000 

đồng/người/lượt  

70.000 

(đồng/người/lượt) 

35.000 

(đồng/người/lượt) 

6 

Di tích lịch sử văn 

hóa Rừng dừa Bảy 

Mẫu xã Cẩm Thanh, 

thành phố Hội An 

30.000 

   (đồng/người/lượt) 

30.000 

   (đồng/người/lượt) 

15.000 

    (đồng/người/lượt) 

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận:                                                          
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- Sở VHTT&DL, TC; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH, TH, KGVX. 
D:Thanh a 2020\DL\To trinh  070720  

giam phi tham quan tren dia ban tinh.doc 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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