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S& A' /2017(NQ-HDND

Ba Rja-Vz2ng Tàu, ngàyA3 tháng 7 nàm 2017

NGHT QUYET
Quy dnh mfrc thu, np, quãn I và sfr diing phi thãm quan
Khu di tIch ljch sfr dc bit nhà tà Con Dão tinh Ba Rja-Vflng Tan
HO! BONG NHAN DAN TINH BA RIA-VUNG TAU
KHOA VI, KY HQP THU NAM
Can c&Lut T ch'c chInh quyê'n dfaphuvng ngày 19 tháng 6 nán2 2015;
Can ct Luqt Ban hành van ban quy phgm pháp luat ngày 22 tháng 6 nàm

2015;
Can cá Luçt PhI và LphI ngày 25 tháng 11 näm 2015;
Can thNghj djnh s 120/2016/ND-CP ngay 23 tháng 8 näm 2016 cia C'hInhphi
Quy a'jnh chi tiêt và hu3ng dan thi hành mç5t so diêu cia Lut PhI và LçphI;
Cãn cz Thông tu s 250/20]6/TT-BTC ngày 11 tháng 11 näm 2016 cüa B5
trir&ng B5 Tài chInh Hithng dan ye phi và l phi thuc thâm quyên quyêt djnh cia
H3i dông nhán dan tinh, thành phó trtc thuôc Trung u-o'ng;
Xét T& trInh so' 65/TTr-UBNDngày 22 tháng 6 nám 2017 cia Uy ban nhán
dan tinh ye vic Ban hành Nghj quyêt Quy djnh thu phi thãm quaii Khu di tIch ljch
th dác biêt Nhà tui C'On Dáo; Báo cáo thárn tra sO 69/BC- VHXII ngày 30 tháng 6
nàm 2017 cla Ban Van hóa-Xä hi Hi dOng nhán dan tinh; 3) kiên tháo luçn cia
dgi biêu H5i dOng nhán dan tçii K3) hQp.
QUYET NGH!:
Diu 1. Quy djnh mirc thu, np, quán 1 và sr ding phi thäm quan Khu di
tIch ljch si.'r dc bit Nhà tü Con Dão, c1i the nhtr sau:
1. Phm vi diu chinh: Quy dinh vic thu phi thãm quan Khu di tIch ljch sü
dc bit Nhà tü Con Dâo trên dja bàn tinh Ba Rja - VUng Tàu.
2. D& tllçing áp diving: Các co quan, to chirc, cá nhân khác có lien quan.
a) Di tuçing thu phi: Ap ding cho ngthi Vit Nam, ngithi nuâc ngoài dn
thàm quan (tth tré em di.thi 14 tuôi).
b) Don vj trixc tip thu: Ban Qun 1 Di tIeh Con Dão tinh Ba Rja -Vüng Tàu.
3. Mirc thu phi: 40.000dng/ngithi/1iicrt.
4. Dôi tuçYng niiên thu phI thäm quan:
a) Ngtr&i khuyt tt dc bit nng theo quy djnh ti khoân 1 Diu 11 Nghj djnh
so 2 8/20 12/ND-CF ngày 10 tháng 4 nàm 2012 cüa Chinh phü Quy djnh chi tiêt và
hurng dn thi hãnh mt so diêu cüa Lut Ngui khuyêt tt.

b) DM vi C%ru tñ, than nhan cfia Cru tü Con Dáo (vic quy dnh dôi tirçmg
than nhân ci:ia Ciru tü Con Dão do Uy ban nhân dan tinh quy djnh).
5. Di tuqng giãm 50% phi thám quan:
a) Ngi.thi duçic huOng chinh sách ifU dài hithng thii van hóa quy djnh
tai Diu 2 Quyêt djnh sO 170/2003/QD-TTg ngày 14 tháng 8 näm 2003 cüa Thu
tuâng Chinh phü ye Chinh sách ixu dãi hthng thii van hóa. Tri.r?mg hçip khó xác
djnh dôi tuqng chi can có giây xác nhn cña Uy ban nhân dan xã, phtthng, thj trân
fl€Yi CU trü.
b) Nguô'i khuyt tt nng theo quy dnh ti Khoãn 2 Diu 11 Ngh djnh 5é
28/2012/ND-CP ngày 10 tháng 4 nãm 2012 cüa ChInh phü Quy djnh chi tiêt và
hithng dn thi hành mt so diêu cüa Lut Ngui khuyêt tat.
c) Ngthi cao tui theo quy djnh ti Khoãn 2 Diu 5 Nghj ctjnh
so 06/20 1 1/ND-CP ngày 14 tháng 01 näm 2011 cüa Chinh phü Quy dnh chi tiêt
và hu&ng dan thi hành mt sO diéu cüa Luat Ngi.thi cao tuôi.
6. Quân 1 và si'r diing phi: DGn vj thu phi duqc d 1i 100% trên tong so tiên
phI thu dugc, quãn 1 và sir di1ng theo chê d quy djnh hiên hành và duçic phân bô
nhu sau:
a) 60% s tin phi thu d'irqc d 1i thirc hin nOi dung chi thing xuyên (bao
gôm Ca CáC ni dung cia dugc bO tn trong djnh mic chi hot dng thu6ng xuyên).
b) 40% s tin phi thu cluçlC d 1i thirc hin ni dung chi nhim vi không
thung xuyên, bao gôm chi thirc hin cong tác bâo quãn, tu bô, phiic hOi, tràng tu và
ton tio, to m quari cong trInh thuc Khu di tich ljch si.'r dc bit Nhà tü Con Dão.
Diu 2. Diu khoán thi hành:
1.Giao '(Jy ban nhri dan tinh t ch'Crc trin khai thirc hin Nghj Quyt nay.
2. Giao Thuing tnrc Hi dng nhân dan, các Ban Hi ding nhân dan và dai
biêu Hi dOng nhân dan tinh giám sat vic thirc hin Nghj quyêt.
Nghj quyt nay cia dugc Hi dOng nhân dan tinh Ba Rja-Vung Tàu Khóa VI,
Ki h9p thir Näm thông qua ngày 13 tháng 7 näm 2017 và có hiu 1irc tt'r ngày 23
tháng 7 näm 2017.!.
Ncinhân:
- Uy ban Thithng vu Quc hi;
- Van phông ChInh phü;
- B Van hóa, The thao và Du lich;
- B Tii Pháp (Cuc kiêm travän ban);
- B Tài chInh (\Tu Pháp chê);
- YFr.Tinh üy, Doàn DBQH tinh;
- TTr.HDND tinh, UBND tinh, UBMTTQVN tinh;
- Các Ban RDND tinh, dai biu I-IDND tinh;
- Các s&, ngành, doàn the trong tinh;
- TTr.I-IDND và UBND huyn, thành phô;
- Website HDND tinh;
- Trung tam Cong báo và Tin hQc tinh;
- Báo Ba R4a -Vüng Tàu, Dai PITH tinh;
- Luu: VT-TH.
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