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NGHỊ QUYẾT
Quy định mức thu phí tham quan khu danh thắng Ngũ Hành Sơn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ HAI  

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Xét Tờ trình số 6396/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Uỷ ban nhân 

dân thành phố về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng và bãi bỏ một số loại phí, lệ 
phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách 
Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành 
phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất quy định mức thu phí tham quan khu danh thắng Ngũ Hành 
Sơn với nội dung cụ thể như sau:

1. Về mức thu:
a) Điểm tham quan Ngọn Thủy Sơn:
- Người lớn:  40.000 đồng/người/lần
- Học sinh, sinh viên: 10.000 đồng/người/lần
- Trẻ em dưới 6 tuổi: Miễn thu
b) Điểm tham quan Động Âm phủ:
-  Người lớn: 20.000 đồng/người/lần
-  Học sinh, sinh viên: 7.000 đồng/người/lần
- Trẻ em dưới 6 tuổi: Miễn thu
2. Về quản lý và sử dụng nguồn thu:
Ban Quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn thực hiện thu phí tham quan, 

nộp 100% số thu vào ngân sách quận Ngũ Hành Sơn. Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành 
Sơn có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn thu phí để phân bổ chi hoạt động thường 
xuyên của Ban quản lý và ưu tiên bố trí kinh phí để duy tu, tôn tạo và đầu tư phát triển 
khu danh thắng Ngũ Hành Sơn.



Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Uỷ ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy 

định pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng 

nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, Kỳ 
họp thứ hai thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 
tháng 01 năm 2017./.

  CHỦ TỊCH
   Nguyễn Xuân Anh


