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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2528/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 01 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định tạm thời mức thu phí tham quan quần thể danh lam thắng
cảnh Động Thiên Đường và Hang Mẹ Bồng Con
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 và Nghị định
số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài
chính hướng dẫn thực hiện các quy định của Pháp lệnh Phí và lệ phí; Thông tư số
45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 hướng dẫn, bổ sung Thông tư số
63/2002/TT-BTC; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội
đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Công văn số 12778/BTC-CST ngày 23 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài
chính về phí tham quan danh lam thắng cảnh;
Căn cứ Công văn số 127/CV/TTHDND-VP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của
Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí tạm thời tham quan danh lam thắng cảnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định tạm thời mức thu phí tham quan quần thể danh lam thắng cảnh
Động Thiên Đường và Hang Mẹ Bồng Con, với mức thu: 120.000 đồng/lần/người.
(Một trăm hai mươi ngàn đồng).
- Đối với trẻ em dưới 6 tuổi: Được miễn phí.

