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Số: 42/2008/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 12 tháng 9 năm 2008
            

QUYẾT ĐỊNH 
V/v sửa đổi khoản 1, Điều 4 Quyết định số 215/2004/QĐ-UB 

ngày 30 tháng 12 năm 2004 về quy định mức thu, quản lý và sử dụng 
phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

_______________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm  2006 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2006 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004- 2009, kỳ họp thứ 8 về 
phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, thời kỳ ổn định ngân sách, định mức phân bổ dự 
toán chi ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 215/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban 
nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng Phí tham 
quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban 
nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ 
chi, thời kỳ ổn định ngân sách, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương từ 
năm 2007 đến năm 2010 của thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Công văn  số 
1577/STC-QLNS ngày 29 tháng 8 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 1, Điều 4 Quyết định số 215/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 
12 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu, quản lý và sử 
dụng Phí Tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:



“1. Đối với khu danh thắng Ngũ Hành Sơn:
Toàn bộ số tiền thu phí tham quan khu danh thắng Ngũ Hành Sơn được nộp vào 

ngân sách nhà nước và điều tiết 100% cho ngân sách quận Ngũ Hành Sơn để sử dụng 
chi thường xuyên cho công tác quản lý danh thắng, giữ gìn trật tự văn minh đô thị, môi 
trường văn hóa tại khu danh thắng; trùng tu, tôn tạo các hạng mục thuộc khu danh 
thắng.” 

Điều 2: Nội dung quản lý, sử dụng phí tham quan khu danh thắng Ngũ Hành Sơn 
nêu tại Điều 1 Quyết định này được áp dụng thực hiện cho thời kỳ ổn định ngân sách từ 
năm 2007 đến năm 2010.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Giám đốc Kho 
bạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn; Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Duy Khương


