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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:293/2020/NQ-HðND

ðà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2020

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh miễn thu phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn
và các công trình văn hóa, bảo tàng trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 14 (BẤT THƯỜNG)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm
quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương;
Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng
Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất
kinh doanh, bảo ñảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19;
Xét Tờ trình số 3300/TTr-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân thành phố về việc quy ñịnh miễn phí vé tham quan danh thắng Ngũ
Hành Sơn và các công trình văn hóa, bảo tàng trên ñịa bàn thành phố ðà
Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội ñồng nhân dân
thành phố và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân thành phố
tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Miễn thu phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Mỹ
thuật ðà Nẵng, Bảo tàng ðà Nẵng và Bảo tàng ðiêu khắc Chăm ñã ñược Hội
ñồng nhân dân thành phố quy ñịnh tại Nghị quyết số 24/2016/NQ-HðND ngày
11 tháng 8 năm 2016, Nghị quyết số 44/2016/NQ-HðND ngày 08 tháng 12
năm 2016, Nghị quyết số 50/2016/NQ-HðND ngày 08 tháng 12 năm 2016,
Nghị quyết số 124/2017/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2017, cụ thể:

