
UBND TtNH BA RIA-VUNG  TAU CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
SÔ VAN HOA VA THE THAO Dc 1p - Tkr  do - Hnh phóc 

So: /TTr-SVHTT Ba Rja — Viing Tàu, ngày tháng nãm 2020 

I DV'THAO] T€ TRINH 
V vic d nghj ban hành Quyt dlnh  Quy djnh ye tiêp nhn, quãn I và sir 

diing các nguôn cong dire ti các di tIch do nba nwic quãn 1 
trên da  bàn tinh Ba Ra — Vung Tàu 

KInh gi:ri: Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

Thrc hin quy djnh Lut Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut nãm 
2015; Can cir Nghj djnh so 34/20161ND-CP ngày 14 tháng 5 näm 2016 cUa 
ChInh phü quy djnh chi tiêt rnt sO diêu và bin pháp thi hành 1ut ban hành 
van bàn quy phm pháp 1ut, S& Van hóa và The thao tinh kInh trInh Uy ban 
nhân dan tinh ban hành Quyêt djnh quy djnh djnh mirc hot dng cüa Di 
Tuyên truyên liiu dng cap tinh và cap huyn trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng 
Tàu, ni dung chi tiêt nhu sau: 

I. S CAN THIET BAN HANH QUYET D!NH 

Trithc day, thrc hin theo quy djnh cüa Quyêt dlnh  s 634/QD-SVHTTDL 
ngày 28 tháng 12 näm 2011 cüa Giám dôc SO Van hóa, The thao và Du ljch ban 
hành quy chê quãn 1 và sO dicing kinh phi dóng gop tO nguôn xã hi hóa (Cong 
dOc, So yang). 

Hin nay Quyêt djnh s 634/QD-SVHTTDL ngày 28 tháng 12 näm 2011 
không con phii hçp vi trong nhOng näm qua, nguôn thu cong dOc ngãy càng gia 
tang. 

Do dO, Uy ban nhân dan tinh c.n thit phài ban hành Quy& djnh quy djnh v 
tiép nhn, quàn 12 và si.r diing các nguôn cOng dOc tu bô, xây dmg khu di tIch ljch 
sO quOc gia dc bit Con Dáo dê phü hqp vOi tInh hinh thirc tê. 

II MLJC DiCH, QUAN DIM ciii D4O VIC XAY D4G DI) mAo 
QUYET DNH 

1. Mic dich 

Quyt djnh cüa Uy ban nhân dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu ban hành Quyt 
djnh quy djnh ye tiêp nhn, quân 1 và sO ding các nguôn cong dOe tu bô, xây 
dirng khu di tIch ljch sO quôc gia dc bit COrr Dào dê phü hçcp vOi tInh hInh 
thiic tê. 

2. Quan diem chi dao 

Can cO Cong van s 9934/UBND-VP ngày 14 tháng 11 narn 2016 cüa 
Uy ban nhân dan tinh ye vic ban hành Quyêt djnh quy djnh ye tiêp nh.n, 



quân 1 vâ si.'r diing các ngun cong dtrc (so yang) khu di tIch ljch sr quôc gia 
dc bit Con Dão và di tIch cap tinh trên dja bàn huyn Con Dâo. 

Can ci1r Cong van s 1 19/UBND-VP ngãy 09 tháng 01 nàm 2017 cüa Uy 
ban nhân dan tinh v vic quy djnh ye tiêp nhn, quân 1 và si'r diing các nguOn 
cOng dirc khu di tIch ljch sü quOc gia dc bit Con Dão và di tIch cap tinh trén 
dja bàn huyn Con Dáo. 

Can c1r Cong van sO 111 09/UBND-VP ngày 15 tháng 11 närn 2017 cüa 
Uy ban nhân dan tinh ye vic ban hành Quyêt djnh quy djnh ye tiêp nhn, 
quãn l và si:r ding các nguOn cOng dirc (so yang) khu di tIch ljch s1r quOc gia 
dc bit COn Dáo và di tIch cap tinh trên dja bàn huyn Con Dão. 

Can cir Cong vä s 833/DSVH-DT ngày 29/10/2019 cüa Civic Di san - B 
Van hóa, The thao và Du ljch ye gop Quy djnh ye tiêp nhn, quân 1, sir ding 
nguOn cOng drc tai  các di tIch do nba nithc quân 1 trên dja bàn tinh Ba Rja — 
Vüng Tàu; 

Can cir Cong van s 12997/UBND-VP ngày 12/12/20 19 cüa Uy ban nhân 
dan tinh ye vic Quy djnh ye tiêp nhn, quàn 1y và sr diing các nguOn cong drc ti 
các di tIch do nhà nuic quãn I trén dja bàn tinh. 

COng tác xây drng, ban hành van bàn quy phm pháp 1ut thrçc xác djnh 
là mt trong nhüng nhim vii quan tr9ng cüa tinh Ba Rja — Vüng Tàu. Dê dáp 
üng yêu câu cüa Lut ban hành van bàn quy phm pháp lut näm 2015 và diêu 
kiin thirc tê tai  dja phuong, vic tham muu ban hành van bàn quy phmpháp 
lut ye quy djnh ye tiêp nhn, quân l và sr diing các nguOn cOng dirc tu bo, xay 
dimg khu di tIch ljch sir quOc gia dc bit COn Dào là phü hqp vó'i pháp lut hin 
hành, dñng vri thâm quyên thrçc giao. 

III. QUA TRINH XAY DuNG NT THAO QUYET IMNH 

Si Van boa và Th thao là co quan &rc UBND tinh giao chü trI xây drng 
dir thão Quyet djnh. Ngày 24/4/20 19 S& Van hóa và The thao dã có Cong van so 
747/SVHTT-KHTCvê vic ban hành Quyêt djnh Quy djnh ye tiêp nhn, quán l 
và sr dung các nguOn cOng dc ti các di tIch do nhà nuâc quân l trén dja bàn 
tinh Ba Rja — Vüng Tàu. 

Trên Co s& kin gop cüa S& Tài chInh ti cOng van so 1455/STC-
TCHCSN ngày 16/4/20 19, và theo dê nghj cüa Si Tài chInh ti cOng van s 
1478/STC-TCHCSN ngày 18/4/2019, UBND tinh giao cho Sâ Van hóa vâ 
The thao là co quan chü trI, tiep tiIc hoàn chinh dir thào. 

Ngày 10/6/2019 Sâ Tix pháp có Cong van so 1 452/STP-QL VB "kiln nghj 
UBND tinh chi dgo Sà Van hóa và The thao rà soát cthc can thpháp l thuc 
ngành, linh v'c rnInh quán li dé xác djnh dzng thám quyên ban hành lien 
quan den vic tiép nhn, quãn lj và si dyng nguôn céng d&c tqi các di tIch, 
dóng thai có van ban xin kién hithng dan cta B Van hóa, ThI thao và Du 
ljch ye ni dung trên ". S& Van boa và The thao dâ có cOng van s 
1244/S VHTT-KHTC ngày 05/7/20 19 xin kiên B Van hóa, Th thao và Du 
Ijch ye ni dung Sâ Tu pháp kiên nghj. 
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Ngày 29/10/2019, Cuc Di san - B Van hóa, The thao và Du ljch có Cong 
van so 833/DSVH-DT ye Gop Quy djnh ye tiêp nh.n, quân l, sir dung nguôn 
cong due ti cac di tIch do nhà nisâc quãn l' trên dja bàn tinh Ba Rja — VQng Thu. 
Vê thâm quyên ban hành Quy djnh ti Cong van nay Cc Di san khäng djnh thâm 
quyên ban hành Quy djnh cüa UBND tinh Ba Rja — Vüng Tàu. 

IV. BO C!JC VA NO! DUNG C(J BAN CUA Dli' THAO QUYET DNH 
vA QUY DNH KEM THEO QUYET oru 

1. Quy& djnh: Gm 03 diu 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh ye tiêp nhn, quán 1 
và sr ding các nguôn cong drc ti các di tIch do nhà rnxâc quàn l trén dja bàn 
tinh Ba Rja — VQng Tàu 

Diêu 2. Hiêu lixc thi hành 

Diêu 3. To chirc thu'c hin 

2. Quy djnh kern theo Quyt djnh: Gôm 03 chng và 09 diêu 

Chucmg I: Quy djnh chung 

Diu I. Pham vi diêu chinh 

Diêu 2. Giãi thIch tü ngü 

Diêu 3. Quy djnh chung 

Diu 4. Các hInh thirc cOng dirc 

Chi.rang II: Quy djnh ci th 

Diêu 5. Ci quan tip nhn và quân 1 nguôn thu cong due 

Diu 6. Cong dirc bang hin 4t, src lao dng 

Diêu 7. Cong dirc bang tin 

Diu 8. Quãn 1, trIch 1p và si:r dung ngun cong diirc 

Chi.rong III: T chirc thirc hin 

Diu 9. Diu khoân thi hành 

Trén day là Th trinh v vicd nghj ban hành Quyt dnh Quy djnh v tip 
nhn, quân 1 và sir diing các nguOn cOng drc tai  các di tich do nba nuOc quán I 
trên dia bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu, Sâ Van hóa và The thao kInh trInh Uy ban 
nhân dan tinh xem xét, quyêt djnh./. 

Noi n/ian: 
- Nhu kInh gri; 
- Chü tich và các PCT.UBND tinh (dé trInh); 
- Các So: Tài chInh; Ti.x pháp; 
- L.ru: VT, KHTC. 

GIAM DOC 

Nguyn DInh Trung 
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TNH BA RIA VUNG TAU Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

So: /2020/QD-UBND Ba Rja- Vüng Tàu, ngày tháng näm 2020 

D1TTHAO 

QUYET DNH 
A • A 9 9 P A A P Quy d!nh  ye tiep nhin, quan ly va sir diing cac nguon cong dirc 

ti các di tIch do nhà ntró'c quãn I trên dla  bàn finh Ba Rja — Vung Tàu 

UY BAN NHAN DAN TINH BA R!A  VUNG TAU 

Can cz' Lut T chzc chInh quyn dja phirong ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can ci Lut Ban hành van bàn quy phgm pháp lut ngày 22 tháng 6 
nãm 2015, 

Can th Lut Di san van hóa ngày 29 tháng 6 nàm 2001; Lut Sza ddi, bd 
sung m5t so diêu cza Lut Di san van hóa ngày 18 tháng 6 nám 2009, 

C'ãn thNghj djnh s 98/2010/ND-C'P ngày 21 tháng 9 nãm 2010 cia ChInh 
phz QUy dinh chi tiêt thi hành môt sO diéu cia Luát di san van hóa và Lut Szca 
dOi, bO sung môt sO diêu cia Luát Di san van hóa, 

Can thNghj djnh sO' 166/2018/ND-UP ngày 25 tháng 12 nàm 2018 ci'ia ChInh 
phz quy dfnh thâm quyén, trInh tu, thz tyc lap, thám djn/i, phé duyt qy hogch, c4 an 
báo quán, tu bO, phyc hOi di tIc/i ljch sü - van hóa, danh lam thàng can/i; 

Theo d nghj cia Giám dO'c Sâ Van hóa và The thao tgi TO' trInh so 
/TTr- VHTT ngày tháng nám 2020 ye vic ban hành Quyêt djnh quy dinh 
ye tiép nhn, quán 1 và sü dyng các nguOn cOng dic tgi các di tIch do nhà nithc 
quán lj trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyêt djnh nay Quy djnh v tiêp nhn, quán 
1 và s1r diing các nguôn cong dirc tai  các di tIch do nhà nithc quán 1 trên dja 
bàn tinh Ba Rja — VQng Tàu. 

Diu 2. Hiu ityc thi hành 

Quyt djnh nay có hiu 1rc thi hành tr ngày tháng nãm 2020. 

Diu 3. Ti chirc thirc hin 
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Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Giám doe các SO': Van hóa vã 
The thao; Tài chInh; Chü tjch Uy ban dan nhân các huyn, thành phô và Thu 
truâng các cci quan, to chü'c và cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hânh 
Quyêt djnh nay.!. 

Nol n/san: 
- Nhis Diu 3; 
- Van phOng ChInh phi; 
- Bô Van hóa, The thao và Du Ijch; 
- B T.r pháp (Cc kiêm tra van bàn); 
- TTr Tinh ily, TTr HDND tinh; 
- Chü tjch, PCT UBND tinh; 
- UBMTTQ Viêt Nam và các doàn the cap tinh; 
- Sâ Ttr pháp (KTVB); 
- Doàn DBQH tinh; 
- Dài PTTH; Báo Ba Ria-Vüng Tàu; 
- Trung tam Cong báo-Tin hçc tinh; 
- Luu: VT, SVHTT(2). 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TNH BA RIA — VUNG TAU Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

 

Ba R:a  - VIThg Tàu, ngày tháng näm 2020 
DLJTHAO 

QUY D!NH 
V vic tiêp nhn, quãn I và sfr dting các nguôn cong due 

tii các di tIch do nhà ntr&c quãn 1 trên da  bàn tinh Ba Rja — Vüng Thu 
(Ban hành kern theo Quyêt djnh so /2020/QD- UBND ngày tháng nám 

2020 cza Uy ban nhán dan tinh Ba Rja-Vüng Tàu,) 

Chirong I 

QUY D!NH  CHUNG 
.. • .A Theu 1. Phim vi dieu chinh 

Quy djnh nay quy djnh ye vic tiêp nh.n, quàn l và sir diing các nguôn cong 
dirc tai  các di tIch do nhà rnthc quán 1,2 trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu. 

Diêu 2. Giãi thIch tu ngü 

Ngun thu cong dirc: La sir Ung h, dóng gop tir nguyen cüa các to chirc, cá 
nhân dxói hInhthirc bang tiên, hin vat, sic lao dng, trI tu hoc cong trInh nhãm 
gop phân bâo tOn, ton tao  và phát huy giá trj di tIch. 

S ngun thu cOng drc: Là tài Iiu ghi lai  toàn b ngun thu tr cOng drc, 
dâng cOng, tài trq cüa các tO chirc, cá nhân tir các hInh thirc dóng gop bang tiên, 
hin 4t, src lao dng, trI tue;  có nêu rô rniic dIch hoc không nêu mic dIch scr 
dung; so nguôn thu cong düc duc dóng dâu giáp lai cOa to chüc duc Oy nhim 
thu nhQ.n, có dánh thi:r tir so trang và ma theo niên d tài chInh. 

Diu 3. Quy djnh chung 

M9i to chirc, cá nhân có nguyen v9ng cOng dirc dê tu b, xây dmg khu di 
tIch tai  các huyn, thj xã, thành phô trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu d.rçc t.o 
diêu kin thun iqi dê lien h, hra ch9n hInh thirc dóng gop, üng h. 

Tin, tài san dixcrc cOng drc cho các khu di tIch phâi duçic quàn l, sir dung 
hiu qua, dung miic dIch dáp irng nguyen vçng chInh dáng cOa nhân dan; thirc 
hin cong khai, minh bach  theo quy djnh cüa pháp 1ut và quy ché nay. 

Các t chirc, cá nhân không duc lqi ding vic cOng dirc, tài trq và tiêp nhn 
cong dirc dê tr lqi cá nhân hoc thrc hin các miic dIch khác trái vai quy djnh cüa 
pháp lut. M9i hành vi vi pham quy djnh nay së bj xa l theo pháp lut hin hành. 

Diu 4. Các hInh thirc cong due 

Ngun thu cOng drc, dóng gop tu b& xây drng khu di tIch cOa to chüc, cá 
nhân duçc thirc hin thông qua mt hotc nhiêu hInh thac duói day: 



1. Nguôn thu cOng dlrc bang tiên là dóng gop bang tiên mt (Vit Nam dông, 
ngoi t) duçc bô vào thüng cong dlrc, ghi tr1rc tiêp vào so cong dlrc hoc qua hInh 
thlrc chuyên khoàn qua h thông Ngân hang, Kho bc nhà nithc. 

2. Ngun thu cong dlrc b.ng hin vt là hInh thlrc dâng cling do th t1r, yang 
bc, dá qu', cay xanh, dO dung, phuong tin phic vil hot dng, sinh hot và các dO 
vt h trg khác ti di tIch hoc trçrc tiêp tham gia süa chia, xây drng các hang miic 
cong trInh mâi trén co si ho so thiêt kê dir toán duçc co quan chuyên mon thâm djnh 
và cap có thâm quyên phé duyt. 

3. NguOn thu cong dIre bang sIre lao ctng là hInh thlrc dóng gop ngày cong 
lao dng, trI tue;  dê gop phân báo tOn, phát huy giá trj di tIch. 

Chirong II 

QUYD!NHCVTHE 
.A .h A , A A Dieu 5. Co quan tiep nhin va quan ly nguon thu cong thrc 

Các don vj ducc giao trlrc tiêp quân l di tIch là don vj tip nhn, quân l và 
sir ding các nguôn thu cOng dlrc, dóng gop tu bô, xây drng khu di tIch trên dja 
bàn tinh Ba Rja — VUng Tàu. 

Các don vj di.rqc giao trrc tip quán l di tIch có trách nhim to diu kin 
thun li và hi.rIrng dn cho các to chlrc, cá nhân dóng gop cOng dIre; thirc hin các 
thu tVc  tip nhn cong dlrc nhu: Ghi phiêu, ghi sO cOng dlrc, hithng dn vic bO 
tin vào thong cong dIre. Cung cap so tài khoãn vâ các thông tin dôi vIm hInh thIrc 
dóng gop bang chuyên khoán. BO trI thüng cong dIre dung noi quy djnh, thun tin 
cong dIre. Phân cOng nhân viên thi.thng trtrc ti các diem ghi phiêu cong dIre theo 
dê nghj cUa du khách và thirc hin các nhim vi khác theo chlrc nàng diiçic giao. 

Diu 6. Cong dfrc bang hin vt, sfrc lao dng 

1. Cong dlrc bang hin 4t,tài san eó nghia ljch sIr - van hóa, có giá trj phãi 
duqc ghi vào sO cong dIre, ml sO theo dOi chi tiêt so Iucmg, chüng loai, hin trng, 
nguOn gOc, giá trj cüa tài san dâng cling, cOng dlrc, tái trçY; cp nht thi.r&ng xuyên 
tInh hInh tang giãm, kiêm kê djnh kS'  theo chê d tài chInh quy djnh. TruIng hp 
tài san hui hông, can thanh l' phài tiên hânh Ip Hi dOng thanh l tài san vã 1p ho 
so thanh 1 theo trInh tur và quy djnh hin hành. 

2. Di vIm hInh thlrc cong dlrc bang cong trInh xây durng trong khu di tIch thI 
phãi phü hqp vIj quy ho?ch, duqc cap có thâm quyên dOng chü tru.rong Va triên 
khai cOng tác dâu tu xây durng tuân thu theo quy djnh hin hành. 

,a) Di vIm cOng trInh do to chlrc cong dIre dam nhim toàn b tlr khau thit 
kê den thi cOng: TO chlrc là don vj có chIc näng hành nghê di tIch hoc thuê don 
vj có dü diêu kin hành nghê, duqc triên khai thurc hin dir an sau khi có sur dông ' 
bang van bàn cüa cap có thâm quyên và chju trách nhim toàn b các khâu: Lp 
thiét ké, dir toán, thi cOng cOng trinh; den khi hoàn thành nghim thu và bàn giao 
cOng trinh cho Các don vj duçc giao trirc tiêp quàn l di tIch quân l, sIr diing. 

Các don vj duçc giao trirc tip quàn 1 di tIch có trách nhim phi hçip quân 
l, giám sat vic thiêt ké, thi cong xày durng cOng trInh cüa to chlrc cOng dIre dam 
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bào chat h.rcng, th.m m9, tin d theo dung qui djnh cüa Lut Di san van hóa, 
Lut Xây dmg và các quy djnh có lien quan khác. 

b) Cong trInh do t chirc, cá nhân cong dirc nhrng không tlVc  tiêp dam nhim 
vic thiêt kê, thi công; to chirc và Ca nhân cong dirc cap von theo tiên d xây dçrng 
cong trInh. Sau khi hoàn thành cong trInh, tO chirc, cá nhân cong dirc thanh, quyêt 
toán giá trj cOng trInh theo quy djnh (to chüc, cá nhân cOng chrc có the cr d?i  din 
tham gia giám sat qua trInh xây dirng cong trInh). Giá trj quyêt toán cong trinh là co 
sâ ghi nhn giá trj cOng dirc. 

3. Các hin vt qu', dá qu, kim 1oi qu dixçc xác djnh giá tn b&ng tin Viét 
Nam t?i  thôi diem giao nh.n dê lam can cr ghi nhn cOng drc Va giao cho Ca quan 
tiêp nhn và quán l cOng dirc quãn l và chju trách nhim ye van dé báo quán, cat 
gii ti dan vi. 

4. Cong dirc bng sirc lao dng (ngày lao dng), tn tu (2 kin tham gia, dóng 
gop) phãi di.rçc ghi vào so cong dirc do Các dun vj trirc tiêp quàn l di tIch phát bath. 

Diêu 7. Cong dtrc bang tién 

1. Các don vj duçic giao trrc tip quàn l di tIch m& tài khoãn tin gCri tai  Kho 
b?c nhà ni.róc huyn, thj xã, thành phô trén dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu dê tiêp 
nhn và quàn 1 nguOn cOng düc bang tiên. Cung cap so tài khoán cho các to chirc, cá 
nhân có nguyen v9ng cong dirc, dóng gop tu bô, xây drng Khu di tIch; dan vj quàn I 
là Các dan vj duqc giao tr1rc tiêp quãn l di tIch; ghi ni dung hoc m1c dIch dóng 
gop (nêu co). So tài khoãn trên drçc m& riêng dé sr ding cho ni dung thu chi qu 
cOng düc và qu cong dirc dtxcc quàn l sir diing theo quy djnh tài chInh hin hành. 

2. Thüng cOng dt:rc 

a) Thüng cOng düc thigc dt ti các dja dim thIch hçp cüa các Khu di tIch. 

b) Thüng cOng dirc dam báo an toàn, chc ch.n, có thm m và phü hçp 
vói do th, ni that và tInh chat cüa di tIch. 

c) Thüng cOng dirc duqc niêm phong có chü k cüa các thành viên Hi dông 
giám sat và si diing 02 1oi khóa: Khóa sO và khóa chIa; 01 khóa sO do các Ca 
quan tiêp nhn và quãn l cong dirc giu, 01 khóa chIa do thành viên hi dOng 
thuc Uy ban than dan huyn, thj xã, thành phô giü. 

d) Vic ma thüng cOng dirc duqc th%rc hin ttr 01 dn 03 l.n trong tháng tüy 
theo quy mO cüa di tIch, lan dâu t1r ngày 01 den ngày 05 cüa tháng, lan 2 tü ngày 
10 den ngày 15 và lan 3 tir ngày 20 den ngày 25 throng ljch hang tháng. 

T chirc ma thñng phâi có Hi dng giám sat do Ca quan quân l cp trên 
cüa Dan vj thrçic giao trijc tiêp quàn 1 di tIch quyet djnh thành lip. 

Thành phn Hi dng bao gôm: Lãnh dao  Dan vj duqc giao trirc tiêp quân 
1,2 di tIch và di din UBND huyn, thj xA, thành phô. 

e) Vic ma thüng cOng düc chi thrc hin Rhi có ti thiu 2/3 thành vien Hi 
dOng giám sat tham gia (trong do phâi có lAnh d?o  cüa các Ca quan tiêp nhn và 
quãn I cOng dac vàdi din huyn, thj xã, thành phô). Sau k.hi kiêm dem phái có 
biên bàn ghi rO sO tien thu dugc, xác nh.n càa các thành viên tham gia kiêm dém. 
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S tin cong dirc sau k.hi kiém dm thrçic np vão tâi khoãn ma t?i  Kho bic nhà 
nrncc huyn, thj xã, thành phô trong ngày. 

3. Phiéu cong dtrc 

a) Phiu cOng dirc là mt hInh thirc ghi nhn cong dirc b.ng tin mt hoc 
chuyn khoàn. Ca quan quàn l cap trên cüa Dan vj dirgc giao trirc tiêp quán 1 di 
tIch quy djnh mu phiu, Các don vj di.rqc giao trirc tiêp quàn 1 di tIch phát hành 
Va quân l. 

b) Phiu cOng dtrc phái có s xêri vã dóng du giáp lai cüa các Co quan tip 
nhn và quãn 1 cOng due. 

c) Phiu cOng dirc dirge phát hành khOng ghi mnh giá d phü hcip vâi nhu 
cu cong due cüa nhân dan, du khách. Giá trj cong dirc dirge ghi vào sO cong duc. 

d) Các don vj thrçc giao trirc tip quán 1 di tIch co trách nhim kim soát s 
lucmg phiêu cong dirc và giü 'ai  phiêu không sü diing dê kiêm tra, theo dôi. 

Diu 8. Quãn I, trIch Ip và s& dyng nguin cong dire 

1. Quán l, si'r diring nguôn cOng dirc tu bo, xây dtrng Khu di tIch phãi dam 
bão nguyen tc cong khai, minh bach,  mi so sách theo dOi rô rang; dung mic 
dIch, diing quy djnh cüa pháp luât, dir an phü hqp vâi quy hoach tOng the, yêu câu 
phát triên và dáp irng nguyen v9ng cüa các cá nhân, to chuc cOng due. 

2. Hang näm, can cü yêu câu, nhim vii dtxcc giao trong närn k hoch; 
ché d tài chInh vn dung tirang tir, dOng thai can cr kêt qua nguôn thu nãm 
truOc lien kê, Các dan vj dugc giao trirc tiêp quân 1' di tIch có trách nhim xay 
drng kê hoch si:r diving nguôn cong dirc nàrn kê hoach gcri Co quan quàn 1 cap 
trên cüa Don vi dircrc giao trirc tiêp quân 1 di tIch thâm tra cñng vai thai diem 
xây dirng dir toán ngân sách hang näm, lam ca sâ triên khai thirc hin. 

Vic sr ding kinh phi phái thirc hin dung k hoch dä dirge phé duyt, có 
day dü hO so, chi:rng tr kê toán và thirc hin thanh quyêt toán theo dung quy djnh 
hiên hânh. 

Trirang hgp trong qua trInh thirc hin, phát sinh dt xut mt so nhim viii 
dirc cap thâm quyên giao, Các don vj dirgc giao trirc tiêp quán 12  di tIch 1p dr 
toán thu, chi gui ca 9uan quãn l cap trên xem xét, phê duyt trên tinh than tiét 
kiêm, phà hçip vói ché d tài chInh hin hành. 

DM vai các khoãn chi mua sm tài san thirc hin theo Nghj quyt s 
23/2018/NQ-HDND ngãy 20/7/2018 cüa Hi dOng nhân dan tinh quy djnh 
phân cap thâm quyén quán l tài san cong t?i  các ca quan, t chic, don vj 
thuc phm vi quán 1 cUa tinh Ba Rja — Vüng Tàu. 

3. Kt thñc närn tài chInh, Các don vj. dirge giao trrc tiêp quán l di tIch 1p 
báo cáo nguôn thu cOng due cüng v&i nguOn ngãn sách theo các ch d báo cáo 
hin hânh; dOng thai ip  và gui báo cáo tInh hInh thu, quãn l và su ding ngun 
cOng due ye Co quan quãn l cap trên cüa Dan vj dirge giao trirc tip quán 1 di 
tich dê xét duyt quyêt toán; dOng thai gui co quan tài chmnh cüng cp d tng hgp 
báo cáo theo quy djnh, UBND huyn, thj xâ, thânh phO dé phOi hgp. 



Trong nàm tin cong dirc chi.ra si'r ding ht thrçc phép chuyên phép sang näm 
sau dê tiêp ti1c sir ding. 

4. Hang tháng cong khai ti dim di tIch danh sách các to chüc, cá nhân 
dóng gop vào so cOng dic (bang tiên và hin 4t). Hang qu' cOng khai trên 
trang website Các don vj duqc ,giao trVc tiêp quân 1 di tIch danh sách các to 
chirc, ca nhân dóng gop vào so cOng dirc và báo cáo tInh hInh thu, sir diing 
nguOn tién cOng dirc. 

5. TrIch 1p nguOn cong dirc 

a) TrIch tOi da 30% nguOn thu cong dirc chi cho các ni dung thung xuyên, 
hot dng phic vii trrc tiêp cOng tác tiêp nh.n và quãn 1' nguOn cOng dic t?i  di 
tIch nhix: 

- T chrc cOng tác tuyên truyn, van dng, l nghi, khánh tit, tun ti&; chi 
phi hi.rcing hoa, phâm 4t, den nhang dâng cñng hang ngày. 

- Chi phi tin cOng, tin hrong lao dng hçip dng trrc dêm, thanh toán djch 
vi cong cong,  vt tu van phông phâm, thông tin lien lc, in an phiêu cong düc, si:ra 
chQa thumg xuyên tài san cô djnh và các khoán chi khác. 

- Chi cho nhüng ngi.thi dirqc tnrng tp phic vii trirc tip các hot dng cüa khu 
di tIch vào các djp lé hi theo kê hoach. 

- Chi cho cong tác gi gin an ninh trt tir, v sinh môi tnrông t?i  các khu di tIch. 

- Chi so kt và tng kt và các khoán chi khác theo nhirn vii. 

b) Trich ti thiu 70% ngun thu cong dirc thrc hin ni dung chi nhim viii 
không thi.thng xuyên, bao gOm thirc hin Cong tác bâo quãn, tu bô, phic hôi, ton 
to di tIch, to m5' quan cong trInh thuc các khu di tIch. 

V cOng tác báo quãn, tu b, phiic hi di tIch duccc thirc hin theo dung quy 
djnh ti Nghj djnh sO 166/2018/ND-CP ngày 25/12/20 18 cüa ChInh phü quy djnh 
thâm quyên, trInh tr, thu tic lap, thâm djnh, phé duyt quy hoach, dir an báo quãn, 
tu bô, phic hôi di tich ljch sCr - van hóa, danh thäng cânh và các van ban khác có 
lien quan. Khi van ban nay chrçc si:ra dôi, bô sung hoc thay the bang van ban mOi 
thI áp diing theo các van bàn süa dOi, bô sung hoc thay the. 

Chirong III 

TO CHUC THIXC HIIN 

Diêu 9. Diu khoãn thi hành 

1. Co quan quàn l cAp trén cüa Don vj du'qc giao trlrc tip quãn 1 di tIch có 
trách nhiêm: 

a) T chtrc, trin khai thirc hin quyt djnh nay. 

b) Ban hành Quyt djnh thành 1.p Hi dông giám sat thirc hin cong tác giárn 
sat hot dng ma thüng cOng dirc, cüng nhu các hot dng khác lien quan den 
cong tác tiêp nhn và quán 1 nguOn cOng dac theo quy djnh tti Quy che nay. 
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c) Phôi hqp vâi các sâ, ban, ngành vàUBND huyn, thj xâ, thânh phô to 
chirc tuyên truyên, phô biên Quy dinh nay dê khuyên khIch các to chirc, cá nhân 
trong và ngoài nuâc tham gia cOng dirc dé ton tao,  xây dirng các khu di tIch thuc 
dja phuang quãn 1'. 

d) Phi hqp v&i UBND huyn, thj x, thành phô trong vic quân 1 sü 
dung nguôn cong düc; dOng th6i theo dôi, tOng hqp kêt qua tInh hInh triên 
khai thirc hin quy chê. 

e) Hithng dn, kim tra, dOn dc các Ca quan tip nhn và quân 1 cOng 
dirc thirc hin quy chê. 

2. Các dan vj di..rçyc giao trlrc tip quãn 1 di tIch có trách nhim: 

a) Thrc hin Quy djnh v tip nhan, quãn 1 và s1r ding các ngun thu cOng drc 
cüa các khu di tIch dugc giao quãn 1; 

b) V.n ding các ch dtài chInh tuclng tr d xây drng mirc chi cho các hoat 
dng phiic vi trirc cOng tác tiêp nhn và quãn 1 nguOn cOng dirc trong Quy chê chi 
tiêu nôi bô cüa dan vj. 

c) Thrc hin cOng khai tài chInh di vâi dir toán, quyt toán thu, chi ngun 
tiên cOng dirc, tài trçl và thrc hin báo cáo theo dung quy djnh hin hành. 

3. Trong qua trInh thi.rc hin, n&i có khó khn vrng mc dé nghj các ca quan, 
don vj và các cá nhân có lien quan dê xuât, phân ánh ye Co quan quán 1 cap trên 
cüa Don vj dugc giao tri1c tiêp quán 1 di tIch dé tOng hçp trInh Ca quan có thm 
quyên xem xét, quyêt djnh./. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 


