
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH BA RIA - VUNG TAU Dc Ip - Tr do - Hnh phüc 

S: /TTr-UBND Ba Rja — Ving Tàu, ngày tháng nãm 2020 

DTHAO 
TO TR!NH 

V vic ban hành Ngh quyt Quy dnh thu phi tham quan Khu di tIch ljch 
sfr dc bit nhà tñ Con Dão và Bão tang Con Dão tinh Ba Ra — Vüng Tàu 

KInh gCri: Hi dng nhân dan tinh Ba Rja — VUng Tàu 

Can cir Lut Ban hãnh van ban quy phtm pháp 1ut ngày 22 tháng 6 nam 2015; 

Can cir Lut phi và I phi ngày 25 tháng 11 näm 2015; 

Can cir Nghj djnh s 120/201 6/ND-CP ngày 23 tháng 8 näm 2016 cüa ChInh 
phü quy djnh chi tiêt và hithng dan thi hành mt so diêu cüa Lut phi và 1 phi; 

Can cr Thông tu s 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 näm 2019 cüa Bô 
tnrâng B Tài chinh Hi.r&ng dan ye phi và 1 phi thuc thâm quyên quyêt djnh cüa 
Hi dông nhân dan tinh, thánh phô trrc thuc Trung rang; 

Thrc hin kiên cüa Hi dng nhân dan tinh ti Cong van so 346/FIDND-
VP ngày 25/12/20 19 dôi vi vic thu phi tham quan t?i  Khu di tIch ljch si'r dc bit 
nhà tü Con Dâo và Bão tang Con Dáo; 

Uy ban nhân dan tinh kinh trInh Hi dng nhân dan tinh dr tháo Nghj quyêt 
quy djnh thu phi tham quan Khu di tIch ljch sü dc bit nhà tü Con Dão và Báo 
tang Con Dão, ni dung chi tiêt nhi.r sau: 

I. SI CAN THIET BAN HANH NGH QUVET 

Ngày 29 tháng 11 nãm 2019, B Tài chInh ban hành Thông tu s 85/201 9/TT-
BTC hii&ng dn ye phi và 1 phi thuc thâm quyén quyêt djnh cüa Hi dông nhân 
dan tinh, thành phô trirc thuc Trung uong, có hiu hrc thi hành ngây 13 tháng 01 
näm 2020 thay the Thông tu so 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 näm 2016 
cüa B tnr&ng Bo Tài chInh hu6ng dan ye phi và 1 phi thuc thâm quyên quyêt 
djnh cüa Hi dông nhân dan tinh, thành phô trirc thuc Trung i.xo'ng; Thông tu so 
96/2017/TT-BTC ngây 27 tháng 9 nãm 2017 sira dôi, bô sung Thông tu so 
250/2016/TT-BTC ngáy 11 tháng 11 nam 2016 cüa B tnrâng Bô Tãi chInh. 

Ngày 13 tháng 7 näm 2017, Hi dng nhân dan tinh ban hành Nghj quyêt so 
15/201 7/NQ-HDND quy djnh rnüc thu, np, quán 1 vâ si'r diing phi tham quan 
Bão tang Con Dáo tai  tinh Ba Rja — VQng Thu và Nghj quyét so 18/201 7/NQ-
HDND quy djnh mirc thu, np, quân 1 vá sti'r diving phi tham quan Khu di tichljch 
sCr dc bit Nhà tü Con Dão tai  tinh Ba Rja — Vüng Tàu (gQi tat Nghj quyét so 
15/2017/NQ-HDND vâ Nghj quyét so 18/2017/NQ-HDND,). Dôi tuqng áp ding 
cüa Nghj quyêt so 15/201 7iNQ-HDND và Nghj quyêt so 18/201 7/NQ-HDND dâ 
thay dôi bii Quyêt djnh so 1521/Q- ngây 18/6/2019 cüa UBND tinh ye 
vic hp nhât Ban quân 1 di tIch Con Dao và Bão tang Con Dâo thành Trung tarn 



bão tn di tIch quc gia Con Dáo tinh Ba Rja — Viing Thu. Do hp nhât hai dnvj 
nên c quan chuyên mon dê xuât mic thu phi mi là 5 0.000 dông cho hai dja diem 
tham quan Khu di tIch ljch si1r dc bit nhà tü và Bào tang Con Dão (gop  müc phi 
10.000 dng tham quan Bão tang Con Dào và 40.000 dông tham quan Khu di tich 
lich sü dãc bit Nhà tü Con Dáo). 

Thi.rng trrc Hi dng nhãn dan tinh dã dng cho xây drng Nghj quyt mâi 
quy djnh thu phi tham quan Khu di tIch ljch sir dc bit nhà ti Con Dào vàBâo 
tang Con Dáo thay the Nghj quyêt so 15/201 7/NQ-HDND và Nghj quyêt so 
18/2017/NQ-HDND tai  Cong van sO 346/HDND-VP ngày 25/12/20 19. 

ChInh vi vy, d co quan chuyên mOn có ca sâ thirc hin thu phi nói trén, darn 
bão vic quán 1 thu phi tham quan và tao  diêu kin thu Iqi cho du khách den 
tham quan Khu di tIch ljch sCr dc bit nhà tü và Bão tang Con Dào, Hi dông nhân 
dan tinh can thiét phài ban hành Nghj quyêt quy djnh ye vic thu phi tham quan 
Khu di tIch ljch sü dc bit nhà tü Con Dão và Bão tang Con Dào. 

II. MIJC DICH, QUAN DIEM CIII DjO VIIC XAY DuNG DV THAO 
NGH! QUYET 

1. Muc dich 

Nghj quyt cüa Hi dng nhân dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu ban hành Quy 
djnh chi tiêt thu phi tham quan Khu di tich ljch sr dc bit nhàtü và Bão tang 
Con Dáo nêu len di.rçc dôi ti.rçlng áp dung, mirc thu phi dôi vOi tO chrc, cá nhân 
trong và ngoài nuOc; t5' 1 dê lai  và trIch np khi sir diing nguOn thu nhäm bü dàp 
phân chi phi cho cc quan, dan vj trong qua trInh cung cap djch v1i, cong tác quãn 
l, bão tOn, ton tao,  tu 1iu hin vt và các cong trInh kiên trüc; nâng cao mirc 
huing th van hóa cüa các tO chic, Ca nhân; dông thai phü hp vâi quy djnh cüa 
pháp lut ye thu phi dôi vi khách tham quan Khu di tich ljch sir dc bia nba tü 
Con Dáo và Bão tang Con Dão. 

2. Quan diem chi do 

Cong tác xây dirng, ban hành van bàn quy pham pháp 1ut dl.rçYc xác djnh là 
mt trong nhQng nhim vi quan tr9ng cüa tinh Ba Rja — Vüng Tàu. D dáp irng 
yêu câu cüa Lut ban hành van bàn quy phm pháp lut näm 2015 và diêu kin 
thrc tê tai  dja phi.rnng, vic tham mixu ban hành van bàn quy phm pháp lut ye 
thu phi tham quan di tich ljch sCr dc bit Nba tü COn Dão và Báo tang Con Dáo là 
phü hcp vâi quy djnh cüa pháp lut phi và 1 phi. 

Mirc thu, tsr  l trich d lai  cüa phi tham quan Khu di tich ljch sCr dc bit nhà 
tü Con Dâo và Báo tang Con Dâo tai  tinh Ba Rja — Vüng Tàu ducc xây dirng phài 
dam bào nguyen tac bü dap chi phi, bào dam cOng khai, minh bach; tsr i trich d 
lai duçic tInh nhu sau: 

T5 1 dé lai Du toán cá näm ye chi phI cn thit cho 

(%) = các hoat dng cung cap dch via, thu phi x 100 
Dr toán Ca nàm v phi thu d.rçic 
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III. QUA TRiNH XAY DING DU THAO NGH! QUYET 

Sâ Van boa và Th thao là c quan thrgc UBND tinh giao chü trI xây dimg 
dix tháo Nghj quyêt thu phi. Trong qua trInh xay drng dir tháo dê an, Sâ Van boa 
và The thao dã phôi hçp vOi Trung tam bào ton di tIch quôc gia Con Dào (là co 
quan trrc tiêp thu phi) cüng thão luân và dugc s1r thông nhât cao. Ngày 30 tháng 
0,1 näm 2020, Sà Van hóa vâ The thao có Van bàn so /SVHTT-KHTC giri 
lay kiên gop các sâ, ban, ngành cap tinh; Ciic thuê tinh và các UBND huyn, 
thành phô sau khi xây dmg dir tháo Nghj quyêt và dir thào T& trInh, dOng thii 
dãng tái toàn van các dir thão nay trên Cong thông tin din ti:r cüa tinh và trên 
website cüa So Van hóa và The thao tinh. 

Các Ca quan, dan vj g1ri các kin gop di vOi dir thào (Bang tng hçip, giâi 
trInh kiên gop ' kern theo). SO Van hóa và The thao dã tiêp thu, hoàn chinh ni 
dung cüa dir thão TO trInh và dir thâo Nghj quyêt. 

Trên Ca sO kin thm djnh cüa SO Tix pháp, SO Van hóa và The thao báo 
cáo Uy ban nhân dan tinh xem xét, trInh Hi dông nhân dan tinh. 

IV. BO CIJC VA NQI DUNG C1 BAN CUA DV THAO NGH! QUYET 

1. Bô cic dr thào Nghj quyêt. 

Diu 1: Quy djnh müc thu, np, quân 1 vâ sO diing phi tham quan Khu di 
tIch ljch sO dc bit nhà ti Con Dâo và Bào tang Con Dào. 

Diu 2: Quy djnh v t chOc thrc hin và hiu 1irc thi hành Nghj quyêt. 

2. Ni dung: 

2.1. Quy djnh mOe thu, np, quàn l và sO diing phi tham quan Khu di tIch 
ljch sO dc bit nhà tü Con Dáo và Bâo tang Con Dão. 

a) Phirn vi diu chinh: Quy djnh vic thu phi tham quan Khu di tIch ljch sO dc 
biêt Nba tü Con Dão và Bão tang Con Dâo trén dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu. 

b) Di tixçng áp diing: Các ca quan, t chOc, cá nhân khác có lien quan. 

Di tixclng thu phI: Ap diing cho nguOi Vit Nam, ngixOi nu0c dn tham quan 
(trO trê em duOi 14 tuôi). 

Dan vi trirc tip thu: Trung tam báo tn di tich quc gia Con Dáo tinh Ba Rja 
— Vüng Tàu. 

c) MOc thu phi: 50.O00dng/nguOi/1uçit. 

d) Di tuçlng rnin thu phi: Min phi tharn quan Khu di tIch ljch sO dc bit Nba 
tü Con Dáo va Báo tang Con Dâo dOi vOi ngixOi khuyêt tt dc bit n.ng theo quy 
djnh tai  khoàn 1 Diêu 11 Nghjdjnh so 2812012/ND-CP ngày 10 tháng 4 nàm 2012 
cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt và hixOng dan thi hành mt so dieu cCia Lut nguOi 
khuyêt tat. 

e) D6i tuçlng giám thu phi: Giám 50% phi tham quan Khu di tIch ljch sO dc 
bit Nba tü COn Dão và Bão tang Con Dâo cho cac dOi tl.rçmg sau: 

NguOi duc hixOng chInh sách ixu dãi hixOng thii van hóa quy djnh ti Diêu 2 
Quyêt djnh so 1 70/2003/QD-TTg ngày 14 tháng 8 näm 2003 cüa Thu tixOng ChInh 
phU ye "ChInh sách uu dãi huOng thii van hóa". TnrOng h9p khó xác djnh là nguOi 

3 



duc hthng chInh sách ru dâi hithng thii van hóa quy djnh tai  Diêu 2 Quyêt djnh 
so 170/2003/QD-TTg thI chi can có giây xác nhn cüa Uy ban nhân dan xã, 
phisông, thj trân nai ng.thi do cix tri1. 

Nguäi khuyt tt nng theo quy djnh ti khoân 2 Diu 11 Nghj djnh s 
28/2012/ND-CP ngày 10 tháng 4 näm 2012 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt và 
huOng dn thi hành mt so diu cüa Lut ngu1i khuyêt tt. 

Ngixi cao tui theo quy djnh ti khoãn 2 Diêu 5 Nghj djnh so 06/20 1 1/ND-
CP ngày 14 tháng 01 nàm 2011 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt và hithng dan thi 
hành mt so diêu cüa Lut ngtthi cao tuôi. 

f) Quàn 1 và sir ding phi: Dan vj thu phi dixçic d 1i mt tram ph.n tram 
(100%) trên tong so tiên phi thu duçc, quãn l và si:r diing theo ché d quy djnh 
hin hành và dixqc phân bô nhu sau: 

60% s tin phi thu di.rqc d 1i thirc hin ni dung chi thuäng xuyên 
(bao gôm cà các ni dung dã dixcc bô trI trong djnh müc chi hot dng 
thithng xuyên). 

40% s tin phI thu duçic d 1i thirc hin ni dung chi nhirn vii không thi.thng 
xuyên, bao gOm chi thirc hin cOng tác bào quán, tu bô, phiic hôi, trüng tu và ton 
t?o, to m9 quan cong trInh thuc Khu di tIch ljch s& dc bit Nhà tii COn Dão và 
Bào tang Con Dâo. 

2.2. Nghj quyt nay có hiu lirc k tr ngày .....tháng näm 2020. 

2.3. T chi.rc thi.rc hiên 

Nghj quyt nay thay th Nghj quyt s 15/201 7/NQ-HDND và Nghj quyt s 
18/2017/NQ-HDND ngày 13 tháng 7 nàm 2017 cüa Hi dOng nhân dan tinh Ba Ria 
— Vüng tàu ye quy djnh m1rc thu, np, quãn 1 và si:r ditng phi tham quan Khu di tIch 
ljch sCr dc bit Nba tü Con Dáo và Báo tang Con Dão t?i  tinh Ba Rja — Vüng Tàu. 

Uy ban nhân dan t chirc thrc hin Nghj quyt nay. 

Thi.thng tryc Hi dng nhân dan, các Ban Hi dng nhân dan và dai  biu Hi 
dOng nhân dan tinh; Hi dông nhân dan và dii biêu Hi dOng nhân dan các cap 
giám sat vic thrc hin Nghj quyêt nay. 

Trên day là TO trInh v dir thào Nghj quyt Quy djnh thu phI tham quan Khu 
di tIch ljch sCr dc bit nhà ti Con Dào và Bão tang COn Dão, Uy ban nhân dan 
tinh kInh trInh Hi dông nhân dan tinh xem xét, quyêt djnh./. 

(Xin gz'ri kern theo: 1.Dy ththo Nghj quylt, 2.Bán tcng hcip giái trInh, tié'p thu 
j kiên cia cci quan, to ch&c, cá nhán; ban sao j kién gop . 

Nui nhân: 
- Ban thtrông vu Tinh y  (d trInh); 
- Hi dông nhãn tinh (dé trInh); 
- Chü tich và các PCT.UBN tinh; 
- Dai biu HDND tinh; 
- Van phong HDND tinh; 
- Các Ban HDND tinh; 
- CVP.UBND tinh; 
- Ltru: VT, SVHTT. 

TM. UY BAN NHAN DAN TINH 
CHU T!CH 
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BAN THUYET MINH 
V vic d nghj xãy dyng Nghj quyt Quy dinh thu phi tham quan Khu di 

tIch ljch sü' dc bit nhà tü Con Dão và Bão tang Con Dão 

D lam rô t trInh d nghj ban hành Nghj quyt quy djnh thu phi tham quan 
Khu di tich ljch sir dc bit nhà tü Con Dâo và Bâo tang Con Dão, UBND tinh 
thuyêt minh các ni dung lien quan nhi.r sau: 

1. Can cir ban hành Nghj quyêt: 

- Quyt djnh s 1 70/2003/QD-TTg ngày 14/8/2003 cüa Thu tung ChInh phü 
ye ChInh sách uu dãi huông th van hóa; 

- Nghj djnh s 28/201 2/ND-CP ngày 10/4/2012 cüa ChInh phU quy djnh chi 
tiêt và hirng dan thi hành mt so diêu cüa Lut Nguôi Khuyêt tat; 

-LutphIvà1phis97/2015/QH13 cüaQuc Hikhóa 13 ngày25/11/2015; 

- Nghj djnh 120/2016/NDD-CP ngày 23/8/2016 cüa ChInh phü Quy dlnh  chi 
tiêt và huàng dan thi hành mt so diêu cüa Lut phi và l phi; 

2. Di tixçing và phm vi diu chinh cüa Nghj quyt. 

Nghj quy& Quy djnh vic thu phi tham quan Khu di tIch ljch sfr d.c bit Nhà 
tü Con Dâo và Bâo tang Con Dão trên dja bàn tinh Ba Ria - VUng Tàu. 

Là ngu?i (bao gm các Co quan, t chirc, cá nhân khác có lien quan) Viêt 
Nam, ngu&i nurc ngoài den thäm quan Khu di tIch dc bit Nba tü Con Dào và 
Bão tang Con Dâo (tth tré em duâi 14 tuOi). 

3. Ni dung chInh cüa Nghj quy& 

Ban hành imrc thu phi tham quan Khu di tich ljch si1 dc bit nhà tü COn Dào 
và Bâo tang Con Dâo là: 5O.00OdOng/ngñ/hrçit. Mirc thu nay áp dicing dôi vó'i 
ngu?i Vit Nam và ngi.thi rnrOc ngoài. 

Dan vj thu phi duoc d lai  mt tram phn tram (100%) trên tong so tien phi 
thu duçyc, quàn 1 và sir diing theo chê d quy djnh hin hành và duc phân bO nhu 
sau: 

a) 60% s tin phi thu duçic d lai  thirc hin ni dung chi thung xuyen (bao 
gôm cà các ni dung dã ducyc bô trI trong djnh mirc chi hot dng thung xuyén). 

b) 40% s tin phi thu ducic d lai  thirc hin ni dung chi nhim vçi không thuè'ng 
xuyên, bao gOm chi thirc hin cong tác bào quãn, tu bO, phc hôi, trung tu và ton tao, 
tao m5 quan cong trinh thuc Khu di tIch ljch sà d.c bit Nba tà Con Dào và Bào tang 
Con Dáo. 

- Các di tung duçc min, giâm: 

+ Các dM tuc1ng duçic min: Ngu'?i khuy& tt dc bit nng theo quy djnh 
tai khoàn 1 Diêu 11 Nghj djnh so 28/2012/ND-CP ngày 10 tháng 4 narn 2012 cüa 
Chinh phO quy djnh chi tiet và huóng dan thi hành mt sO dieu cüa Lut ngui 
khuyêt t.t. 
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+ Các di tixçmg duçc giãm 50%: 

Ngisi duçc hir&ng chinh sách ru di hithng thii van hóa quy djnh tai  Diu 2 
Quyêt djnh so 170/2003/QD-TTg ngây 14 tháng 8 näm 2003 cUa Thu ti.ró'ng Chinh 
phü v "ChInh sách uu dãi hthng thii van hóa". Trtthng hçp khó xác djnh 1àngixi 
duqc huâng chInh sách ixu dâi hithng thi1 van hóa quy djnh tai  Diêu 2 Quyêt djnh 
so 1 70/2003/QD-TTg thI chi can có giây xác nhn cüa Uy ban nhân dan xã, 
phrng, thj trân noi ngithi do Cu trü. 

NguO'i khuyt tQtt nng theo quy djnh tai  khoân 2 Diu 11 Nghj djnh s 
28/201 2/ND-CP ngày 10 tháng 4 näm 2012 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt và 
huâng dn thi hành mt so diêu cüa Lut ngu1i khuyêt tat. 

Ngui cao tuM theo quy djnh tai  khoân 2 Diu 5 Nghj dnh s 06/20 1 1/ND-
CP ngày 14 tháng 01 näm 2011 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt và hithng dan thi 
hành mt so diêu cüa Lut nguii cao tuôi. 

4. Thai gian dir kin d nghj Hi dng nhân dan tinb xem xét, thông qua: 

Dy kin vào tháng 7/2020. 

5. Dir kin ngun lirc, diu kin dam bâo cho vic thi hânh nghj quyt. 

Khách tham quan Khu di tIch ljch sir dc bit nhà ti Con Dâo và Bâo tang 
Con Dâo phãi dOng ngay mt khoân phi: 50.000dông/ngithi/1uct. 

a) Tng d1r toán uâc tInh thu 11am 2019: 9.097.280.000 dông. Trong do: 

214.644khách x 40.000d/khách = 8.585.760.000dng; 

44.287 khách x I 0.000d/khách = 442.870.000 dng. 

b) Tng dir toán uâc tInh chi näm: 9.097.280.000 dng. Trong do: 

+ 60% s tin phi thu duçic d laj  thrc hin ni dung chi thung xuyên (bao 
gôm câ các ni dung dã duçic bô trI trong dlnh  muc chi boat  dng thi.thng xuyên): 
5.458.368.000 dông. Ci the nhu sau: 

• Chi luang: 2.200.000.000 dng; 

• In biên lai: 320.000.000 dng; 

• Vt tu van phOng: 240.000.000 dng; 

• Tin nhiên 1iu, v sinh môi triRmg: 265.424.000 dông; 

• Tiên din, nuâc: 500.000.0000 dông; 

• Cong tác tuyên truyên, quáng bá: 230.000.000 dng; 

• Thông tin lien lac,  bu'u chInh: 108.000.000 dng; 

• Sua chtta nhO: 293.000.000 dng; 

• Côngtác phi: 103.600.000dng; 

• Chikhác: 1.198.344.000dng. 

+ 40% so tin phi thu duc dé Iai  thirc hin ni dung chi nhim vi.i không 
thuO'ng xuyên, bao gôm chi thirc hin cong tác bâo quân, tu bô, phc hi, tràng tu 
vâ ton tao, tao rn quan cong trInh thuc di tIch ljch s1r dc bit Nhà tü Con Dáo: 
3.638.912.000 dông. Cu the nhu sau: 
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• Chi sra ch€ta trñng tu, ton to di tIch: 2.235.454.000 dng; 

• Chi sra chüa, lam rnâi h thng bia biên các di tIch: 791.758.000d; 

• Chi thuê mithn nhân cong no vet h thng cng rânh thoát nuc, phát quang 
lam cO, d9n v sinh, thu gom rác, dOt rác cüa di tIch 02 dçit /nãm: 611.700.000 dông. 

c) Trung tam Bão tn di tIch quc gia Con Dâo là co quan trirc tiêp thu phi tham 
quan Khu di tIch Ijch si.r dc bit Nba tà Con Dáo và Báo tang Con Dào (Chirng tir thu 
phI bang ye hoc biên lai theo quy djnh). 



HQI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
T'NH BA RIA — VUNG TAU Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

So: /2020/NQ-HDND Ba Rja - Ving Tàu, ngày tháng näm 2020 

DVTHAO 
NGH! QUVET 

Quy dlnh  mtrc thu, np, quãn 1 và sir ditng phi tham quan Khu di tIch llch 
sir dc bit nhà tà Con Bão và Bão tang Con Dim tinh Ba RIa  - Vüng Tàu. 

HQI BONG NHAN DAN TINH BA R!A  - VUNG TAU 
KHOA VI, K HOP THIJ' MIXOI SAU 

Can c& Lu2t Ta ch&c chInh quyn dja phircing ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can ci Luçt Ban hành van ban quyphgm pháp lut ngày 22 tháng 6 nám 2015; 

Can czLut phi và 1phI ngày 25 tháng 11 nám 2015, 

Can ci-Nghj djnh s 120/2016/ND-C'P ngày 23 tháng 8 nám 2016 cüa C'hInhphü 
quy djnh chi tiét và huóng dan thi hành m($t so diéu cüa Lut phi và 1phI, 

Can cá' Thông tu sd 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 nám 2019 cüa Bó 
tru'&ng Bó Tài ëhInh Hzthng dan ye phi và l phi thuçäc thám quyén quyét djnh 
cüa H5i dOng nhân dan tinh, thành phô trirc thu5c Trung uv'ng; 

Xét Ta trInh sá /TTr-UBND ngày tháng nàrn 2020 cia (Jy ban 
nhán dan tinh ye vic ban hành Nghj quyét quy djnh thu phi tham quan Khu 
di tIch ljch sz dic bitt Nhà tit COn Dáo và Báo tang COn Dáo, Báo cáo thám 
tra sO /BC-VHXH ngày ... tháng ... nàm 2020 cia Ban Van hóa -Xâ hi 
H5i dOng nhán dan tinh; j' kién tháo lun cia dgi biéu H5i dOng nhán dan tgi 
Ic)) hQp. 

QUYET NGH!: 

Biêu 1. Quy dnh mire thu, np, quãn 1 và sir thing phi tham quan 
Khu di tIch Ijch sir dc bit Nhà tñ Con Bão và Bão tang Con f)ão, ci the 
nhu' sau: 

1. Pham vi diu chinh: Quy djnh vic thu phi tham quan Khu di tIch ljch sü 
dc bit Nhà tü Con Dão va Bão tang Con Dâo trên dja bàn tinh Ba Rja - VQng 
Tàu. 

2. Dôi tlxçlng áp dçing: Các cc quan, to chrc, cá nhân khác có lien quan. 

a) DM tuqng thu phi: Ap diing cho ngtthi Vit Nam, ngi.thi nuc ngoài dn 
tharn quan (trr tré em dithi 14 tuôi). 

b) Dcm vj trrc tiép thu: Trung tam Bâo ton Di tIch QuOc gia Con Dáo tinh Ba 
Ria - Vüng Tàu. 



3. Mirc thu phi: 5O.O00dông/ngxäi/hiçit. 

4. Di tixçxng min thu phi tham quan: 

a) Nguii khuyt tt dc bit nng theo quy djnh tai  khoán 1 Diu 11 Nghj 
djnh so 28/2012/ND-CP ngày 19 tháng 4 näm 2012 cüa ChInh phü Quy djnh chi 
tiêt và hithng dan thi hành mt so diêu cüa Lut ng1.ri khuyêt tat. 

b) Di vâi Cru tü, than nhân cüa Ciru tü Con Dáo (vic quy djnh dôi tuçmg 
than nhân cüa Cru tü Con Dáo do Uy ban nhân dan tinh quy djnh). 

5. Di tuçYng giâm thu phi: Giãm 50% phi tham quan Khu di tIch ljch sü 
dc bit Nhà tü Con Dáo và Bâo tang Con Dão cho các dôi ti.rçmg sau: 

a) Ngthi dixçc hixàng chinh sách uu dãi hrnrng thii van boa quy djnh 
tai Diêu 2 Quyet djnh so 1 70/2003/QD-TTg ngày 14 tháng 8 nàm 2003 cüa Thu 
tucing Chinh phü ye "ChInh sách ru dãi hithng thii van hóa". Tru&ng hçp khó 
xác djnh là ngr?i duqc hu&ng chInh sách ixu dãi htr&ng thi van hóa quy djnh 
tai Diêu 2 Quyêt dlnh  so 1 70/2003/QD-TTg thI chi can có giây xác nhn cüa Uy 
ban nhân dan xã, phithng, thj trân ncli ngtthi do cu trü. 

b) Ngu'Oi khuyt tt nng theo quy djnh tai  khoàn 2 Diu 11 Nghj djnh s 
28/2012/ND-CP ngày 10 tháng 4 nàm 2012 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt và 
hthng dan thi hành mtt so diêu cüa Lut ngixii khuyêt tat. 

c) Ngi.râi cao tuôi theo quy djnh tai  khoàn 2 Diêu 5 Nghj djnh 
sO 06/2011/ND-CP ngày 14 tháng 01 nãm 2011 cüa ChInh phü quy djnh chi tit 
và hithng dan thi hành mt sO diêu cüa Lut ngi.ri cao tuOi. 

6. Quân ! và sCr diing phi: Don vj thu phi di.rcic d lai  mt tram phn tram 
(100%) trên tong so tiên phI thu dixcic, quãn 1 và scr ding theo chê d quy djnh 
hin hành và duqc phân bô nhix sau: 

a) 60% s tin phi thu dugc d lai  thrc hin ni dung chi thi.r&ng xuyên (bao 
gôm cà các ni dung dã duçc bô trI trong djnh mirc chi hoat  dng thung xuyên). 

b) 40% s tin phi thu thrçc dé lai  thirc hin ni dung chi nhim vii không 
thithng xuyên, bao gôm chi thirc hin cOng tác bão quãn, tu bô, phic hôi, trüng tu và 
tOn tao,  to m quan cOng trinh thuc Khu di tich ljch scr dc bit Nba tü Con Dão và 
Bão tang COn Dáo. 

Diu 2. To chác thyc hin và hiu hyc thi hành 

1. Nghj quyt nay thay th Nghj quyt s 15/2017Q- quy djnh mtrc 
thu, np, quàn l và sir ding phi tham quan Bâo tang COn Dão và Nghj quyt s 
18/201 7/NQ-HDND ngày 13 tháng 7 närn 2017 cüa Hi dng nhân dan tinh Ba Ria 
— Vüng tâu ye quy dnh mirc thu, np, quãn ! và sir dung phi tham quan Khu di 
tIch ljch sir dc bit Nhà tü Con Dáo tai  tinh Ba Rja — Vüng Tàu. 

2. Uy ban nhân dan tinh to chirc trién khai thtrc hin Nghj Quyt nay. 

3. ThuOng trirc Hi dOng nhân dan, các ban Hi dông nhân dan và dai  biéu 
Hi dOng nhân dan tinh giám sat vic thirc hin Nghj quyk 
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4. Nghj quyt nay dä thrçic Hi dng nhân dan tinh Ba Ria — Vüng Tàu Khóa 
VI, KS'  h9p thr Mui Sáu thông qua ngày tháng näm 2020, Co hiu Irc thi 
hành tr ngây ... tháng ... nàm 2020.!. 

CHUTICH 
Ncrinhân: 
- UBTV Quôc hi, Van phông ChInh PhC1; 
- B Van hóa, The thao và Du ljch; 
- Bô Tif Pháp (Ciic kiêm travän bàn); 
- B Tài chInh (Vi Pháp chê); 
- Website ChInh phCi; 
- TTr.Tinh üy; Doàn DBQH tinh; 
- TTr.HDND tinh, UBND tinh; UBMTTQ tinh; 
- Các Ban HDND tinh, di biéu 1-IDND tinh; 
- Các Sâ, ngânh, doàn the trong tinh; 
- TTr.1-IDND Va UBND huyn, thành phô; 
- Trung tam Cong báo và Tin hçc tinh; 
- Website HDND tinh; 
- Báo Ba Rja — Vüng Tàu, Dài PTTH tinh; 
- Ltru: VT, SVHTT(2). 
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