
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
T!NH BA RjA — VUNG TAU Bc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

S6: 46/2017/NQ-HDND Ba Rja -  Vu'big Tàu, ngày Oi tháng 12 näm 2017 

NGH4 QUYET 
Quy dnh mfrc thu, np, quãn 1 và sü diing phi thàm quan 

danh lam thing cãnh Vuin quc gia Con Bão 

HQI BONG NIIAN DAN TINH BA RIA  — VUNG TAU 
KHOA VI, KY HQP TH1! SAU 

Can thLuat To chc chInh quyn djaphieong ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can ci Lu4z' Ban hành van ban quyphgmpháp lut ngày 22 tháng 6 nám 2015, 

Can ctLutPhIvà 1cA  phi ngây 25 tháng 11 näm 2015, 

Can thNghj ã'jnh Sc4 120/2016/ND-CF ngày 23 tháng 8 nàm 2016 cia ChInh 
phi quy djnh chi tié't và hwóng dán thi hành mç5t so' diu cia Lut PhI và 1phI,' 

Can ci Thông tu-so' 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 nàm 2016 cia Bô 
9 A •• • A a truv'ng Bo Taz chinh Hwo'ng dan ye phi va lç  phi thuQc tham quyen quyet dnh 

caa I-lç5i dng nhán dan tinh, thành phó tri-c thu5c Trung u-ong, 

Xét Ta trinh so' 151/TTr-UBND ngày 06 tháng 11 nám 2017 cia ('Jy ban 
nhân dan tinh v vic ban hành Nghj quyêt quy dinh mtc thu, nap,  quán 1)) 
và th dng phi thàm quan danh lam thng cánh Vu-an quo'c gia COn Dáo; 
Báo cáo tho'm tra so' 145/BC-VHXH ngày 28 tháng 11 nám 2017 cüa Ban 
Van hóa-Xâ h5i H3i dng nhán dan tinh, )) kié'n tháo lun cza dgi biéu Hç5i 
dOng nhán dan tinh tçii K)) hQp. 

QUYET NGH: 

Biu 1. Pham vi diu chinh 
Nghj quyt nay quy dinh mirc thu, min, giàm, ch dO thu, nOp, quân 1 và 

si:r diing phi thãm quan danh lam thing cãnh Vrôn quc gia Con Dão. 

Biu 2. Bi tu'çrng áp diing 
Ngi.thi thäm quan, t chrc thu phi thãm quan danh lam th.ng cánh Vuô'n 

quôc gia Con Dâo va cac to chirc, cá than khác có lien quan dn vic thu, nOp, 
quân 1 va si'r ding phi thäm quan danh lam thing cânh Vuèn quc gia Con 
Dâo. 

• P. Bieu 3. Ngtroi nçp phi, to chu'c thu phi 
1. Ng.thi np phi: Ap dung cho ngu1i Vit Nam, ngi.thi nuOc ngoài dn 

thàm quan dath lam thing cãnh Vuin quôc gia Con Dâo. 



2 

2. T chüc thu phi: Ban quãn 1 Vu&n quc gia Con Dào tinh Ba Rja - 
Viing Thu. 

.x Dieu 4. Mtrc thu phi 

1. Di vói ngthi 1&n: 60.000 dông/nguôi/lixcct. 

2. D6i v&i sinh viên; h9c viên trong các trl.r&ng dai  h9c, cao dng, trung 
c.p, truông d.y ngh: 20.000 dng/nguài/krqt. 

3. D& vi tré em, h9c sinh trong các Ca si giáo dic ph thông: 10.000 
dngInguôi/1uqt. 

4. Mrc thu phi thãm quan Vu&n quc gia Con Dão tai  cac khoân 1,2,3 
Di&u 3 không bao gm giá các djch vii du ljch sinh thai theo thu câu cüa khách 
thãm quan tai  Vthn quôc gia Con Dão. 

Diu 5. Trung h9'p min, giãm phi 

1. Các trung hcrp duqc min phi, bao gèrn: 

a) Tré em duâi 6 tui. 

b) Ngithi khuyt t.t d.c bit n.ng theo quy djnh tai  khoân 1 Diu 11 Nghj 
djnh s 28/2012/ND-CPngày 10 tháng 4 näm 2012 cüa ChInh phü quy djnh chi 
tit va hucng dn thi hành mt s6 diu cüa Lut ngu&i khuyêt tat; 

c) Cru tü Con Dâo. 

2. Các trithng hçip sau day duçxc giàm 50% müc thu phi thäm quan: 

a) Ngithi duçic huâng chInh sách iru dãi huàng thi van hóa quy djnh 
ti Dieu 2 Quyet dnh so 170/2003/QD-TTg ngay 14 thang 8 nam 2003 cua Thu 
tuàng ChInh phü v "Chinh sách uu dâi huông thi van hóa". Trithng hcip khó 
xác djnh là ngithi duçic huâng chInh sách u:u dAi hithng th van hóa quy djnh 
tai Diu 2 Quyt djnh s 170/20031QD-TTg thI can có giây xác nhn cüa Uy 
ban nhãn dan xã, phi.rông, thj tran ncii nguii do cu trñ. 

b) Nguii khuyt tt nng theo quy djnh t.i khoãn 2 Diu 11 Nghj djnh s 
28/2012/ND-CP ngày 10 tháng 4 nãm 2012 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt và 
hi.ning dn thi hành mt so diêu cUa Lu.t nguäi khuyt t.t. 

c) Ngi.r?i cao tui theo quy djnh ti Diu 2 LuQt Nguii cao tui là cong 
dan Viêt Nam tü dü 60 tui tr& len. 

d) Can bO,  cong chi'rc, vien chUc, nhân viên cong tác tai  các Co quan thuc 
h thng chInh tn huyn Con Dâo; hpc sinh, sinh viên và nguôi dan cu tri'i t.i 
huyn Con Dáo tir 06 tháng tr& len tinE den ngày np phi thäm quan. 

e) Tnrmg hçip mt ngithi thuc thiu di tucmg duqc giàm thI chi giãm 
mQt müc cao nht so vOi mirc quy djnh. 

Dieu 6. Thu, n9p, quan ly va sir dyng phi 

1. Ti chrc thu phi duçic d lai  60% trên tng s tin phi thu dugc hang 
näm dé trang trãi chi phi hoat  dng thu phi và dam bão chi cOng tác bâo quân, tu 
bô, phic hôi và quân I diôi vOi danh lam tháng cánh Vtr&n quôc gia Con Dão. 



CHUTICI! 

Nguyn Hng Linh 
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Np 40% phi thu duçic vào Ngân sách Nba nuâc theo quy djnh Thông tu so 

156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 nàm 2013 cüa B tru&ng B TàichInh 
Huóng dn thi hãnh mt s diéu cüa Lu.t Quân 1' thuê; Lu.t Sira dôi, bô sung 
môt so diêu cüa Luât Quân 1 thuê. 

2. Vic thu, np và sü ding phi thu duçic theo quy djnh cüa pháp 1ut hin 
hành. 

Dieu 7. To chtrc thirc hiçn 

1 .Giao Uy ban nhân dan tinh t chirc thirc hin Nghj quyt nay. 

2. Giao Thithng trrc Hi dng nhãn dan, các Ban Hi dng than dan và 
dai bieu Hçi dong than dan trnh giam sat viçc thirc hiçn Ngh quyet. 

Diu 8. Diu khoän thi hành 

Nghj quyt nay dA duçc Hi dng nhân dan tinh Ba Ria - Vüng Tàu Khóa 
VI, K' h9p thir Sáu thông qua ngày 09 tháng 12 näm 2017 vâ có hiu 1rc tir 
ngày l9thang 12 nàm 2017.!. 

No'i nhn: 
- UBTV Qu& hi, Van phông ChInh phü; 
- BO VAn hóa, The thao và Du ljth; 
- B Tài chInh; 
- B Tu pháp (Cic Kiêm tra van bàn); 
- TTr.Tinh Uy, Doàn DBQH tinh; 
- TTr.HDND tinh,UBND tinh;UBMTTQ tinh; 
- Các Ban HDND tinh, dal biu HDND tinh; 
- Các Scç ngành, doàn th trong tinh; 
- TI'r.HDND và UBND huyn, thành ph; 
- Trung tam Cong báo và Tin hçc tinh; 
- Wesbsite HDND tinh; 
- Báo Ba Rja-Vüng Tàu, Dài PTTH tinh; 
- Lu'u: VT,TH. 
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