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CÔNG BÁO/Số 18/Ngày 05-5-2017

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 20/2017/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 4 năm 2017

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc quy ñịnh tạm thời mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng
phí tham quan ðại Nội về ñêm thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 12 tháng 7 năm 2001;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Di sản văn hóa;
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2016/Nð-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính
hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 08/2014/NQ-HðND ngày 24 tháng 10 năm 2014 của
Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng
phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế;
Căn cứ Công văn số 60/KTNS-THKT ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thường trực
Hội ñồng nhân dân tỉnh về thu phí tham quan ðại Nội về ñêm;
Căn cứ Quyết ñịnh số 69/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của
Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính và Giám ñốc Trung tâm Bảo tồn Di tích
Cố ñô Huế tại Tờ trình số 322/TTrLN-TC-BTDT ngày 24 tháng 3 năm 2017.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Quy ñịnh mức thu phí tham quan ðại Nội về ñêm thuộc quần thể di tích
Cố ñô Huế do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố ñô Huế quản lý như sau:
TT

ðối tượng

1

ðối với người lớn

2

ðối với trẻ em (từ 7 - 12 tuổi)

Mức thu phí tham quan ban ñêm
(ðồng/người/lượt)
150.000
30.000

