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NGHỊ QUYẾT
Quy định miễn thu phí thăm quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và thăm quan
công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, 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 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng
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;
Xét Tờ trình số 7632/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân
dân thành phố về việc quy định miễn, giảm mức thu phí thăm quan danh thắng Ngũ
Hành Sơn và thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận
của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Miễn thu phí thăm quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và thăm quan công
trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được Hội đồng nhân dân
thành phố quy định tại Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016
quy định mức thu phí thăm quan khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, Nghị quyết số
44/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 quy định mức thu, đối tượng thu, nộp,
chế độ quản lý, sử dụng phí thăm quan công trình văn hóa Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng,
Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu,
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan công trình văn hóa Bảo tàng Đà

Nẵng, Nghị quyết số 124/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 quy định mức
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan công trình văn hóa Bảo tàng
Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, cụ thể:
1. Đối tượng áp dụng miễn thu phí: Khách du lịch trong và ngoài nước khi đến
thăm quan danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng
và Bảo tàng Điêu khắc Chăm.
2. Thời gian thực hiện miễn thu phí: 12 tháng kể từ ngày 01 tháng 01 năm
2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.
3. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp, nguồn
kinh phí tại đơn vị và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức 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 khóa IX, nhiệm kỳ 2016 2021, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020./.
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