THÔNG TIN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN PHÍ VÉ THAM QUAN
KHU PHỐ CỔ HỘI AN.

(Trích từ Quyết định số: 28 /2012/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 9 năm 2012
của UBND Tỉnh Quảng Nam về việc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử
dụng phí tham quan các công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam)
A. Các quy định chung

1. Phí tham quan công trình văn hoá là khoản thu thuộc ngân sách Nhà nước
đối với khách tham quan nhằm bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí về bảo quản,
duy tu, bảo dưỡng, trùng tu và quản lý đối với các công trình văn hoá.
2. Đối tượng thu phí: Các du khách đến tham quan các công trình văn hóa
trên địa bàn tỉnh QuảngNam, không phân biệt người Việt Nam và người nước
ngoài.
3. Cơ quan thu phí: Các đơn vị do UBND các cấp giao trách nhiệm thu phí
tham quan công trình văn hóa trên địa bàn.
4. Chứng từ thu phí: Sử dụng biên lai thu phí do cơ quan Thuế phát hành.
B. Những đối tượng được miễn 100% phí tham quan:

1. Người dưới 16 tuổi.

2. Nhà báo, nhà nghiên cứu và Hội viên Hội di sản Việt Nam.
C. Những đối tượng được giảm 50% phí tham quan:

1. Nhân dân ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ.
2. Người có công với cách mạng:

- Cán bộ lão thành cách mạng; cán bộ ''tiền khởi nghĩa''.
- Thân nhân liệt sĩ.
hùng.

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Bà mẹ Việt Nam anh
- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh.

- Các đối tượng được chăm sóc tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
thương, bệnh binh và người có công.
3. Người thuộc diện chính sách xã hội:
- Người tàn tật, người già cô đơn.

- Các đối tượng được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội.
- Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú.

4. Người cao tuổi: Công dân Việt Nam từ 60 tuổi trở lên.

D. Các đối tượng được miễn, giảm phí tham quan quy định tại Điều 2 và
Điều 3 của quyết định này để được miễn, giảm phí tham quan phải xuất trình
những giấy tờ hợp lệ như: Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác chứng minh
người thuộc đối tượng được miễn, giảm. Trường hợp, một người thuộc nhiều đối
tượng miễn, giảm thì chỉ được hưởng một mức cao nhất.

