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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 101/2009/Qð-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ðỊNH
Về ban hành mức thu phí tham quan Khu Di tích Lịch sử ðịa ñạo Củ Chi

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng 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 ñịnh số 57/2002/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị ñịnh số 24/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 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 và lệ phí;
Căn cứ 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 ñịnh của Hội ñồng nhân
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 35/2009/NQ-HðND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội
ñồng nhân dân thành phố,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nay ban hành mức thu phí tham quan Khu Di tích Lịch sử ðịa ñạo Củ
Chi như sau:
- Mức thu phí ñối với người lớn là 20.000 ñồng/lần/người.
- Không thu phí ñối với lực lượng vũ trang, trẻ em (dưới 15 tuổi), học sinh, sinh
viên, người tàn tật.
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ðiều 2. Việc quản lý và sử dụng số tiền phí thu ñược: Khu Di tích Lịch sử ðịa
ñạo Củ Chi ñược giữ lại 100% số tiền phí tham quan thu ñược ñể chi theo quy ñịnh
tại Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa
ñổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài
chính hướng dẫn thực hiện các quy ñịnh pháp luật về phí và lệ phí.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Tài chính,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Ban
Giám ñốc Khu Di tích Lịch sử ðịa ñạo Củ Chi chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh
này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Thành Tài

