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CÔNG BÁO/Số 01/Ngày 15-02-2009
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2009/Qð - UBND

H¶i D-¬ng, ngµy 09 th¸ng 01 n¨m
2009

QUYẾT ðỊNH
V/v Phê duyệt quy ñịnh ñiều chỉnh mức thu
Phí tham quan di tích Côn Sơn- Kiếp bạc
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL - UBTVQH10 ngày 28 tháng 8
năm 2001; Nghị ñịnh số 57/2002/Nð - CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí; Nghị ñịnh số 24/2006/Nð - CP ngày
03 tháng 6 năm 2006 của Chính Phủ V/v sửa ñổi, bổ sung Nghị ñịnh số 57/202/Nð CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh
phí, lệ phí; Thông tư số 97/2006/TT - BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài
chính Hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh tại văn bản
số 02/CV - TTr ngày 09 tháng 01 năm 2009;
Xét ñề nghị của Giám ñốc sở Tài chính tại Tờ trình số 02/TTr - STC ngày 02
tháng 01 năm 2009,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt quy ñịnh ñiều chỉnh mức thu Phí tham quan di tích Côn Sơn
- Kiếp Bạc, như sau:

TT
Danh mục
1 Phí tham quan di tích Kiếp Bạc
2 Phí tham quan di tích Côn Sơn
ðối với trẻ em, mức thu bằng 50%

ðơn vị tính: ðồng/người/lượt
Mức thu
10.000
10.000

Chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng thực hiện theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số
4426/2006/Qð - UBND ngày 22/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các quy ñịnh
hiện hành.
ðiều 2. Giao cho Giám ñốc sở Tài chính phối hợp với các ngành, ñơn vị liên
quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện.

