
UBND TIM{ TUYEN QUANG 
S( VAN HOA, THE THAO 

VA DU L!CH 

S: 232/VHTTDL-KHTC 
V/v d xut giãm phi, 1 phi di v&i các di 
tuqng chju ánh h.rOng cüa djch Covid-19 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Doe lap — Tir do — Hanh phuic 

Tuyên Quang, ngày 31 tháng 3 nám 2020 

KInh gui: Si Tài chInh. 

Thirc hin Van bâns 345/STC-QLNS ngày 19/3/2020 cüa S& Tài chInh v vic 
dé xuât giâm phi, l phi dôi vii các dôi tucing chju ânh hu&ng cüa djch Covid-19. 

Can cü Quyt djnh s 468/QD-UBND ngày 16/12/2019 cüa Uy ban nhân dan 
tinh Tuyên Quang ye vic giao chi tiêu kê hoach phát triên kinh tê - xà hi và dir toán 
ngân sách nhà nu&c 11am 2020; 

Xét d nghj cüa Bão tang tinh tai  T?i trInh s 84/TTr-BTT ngày 27/3/2020 và d 
nghj cüa Thu vin tinh tai Th trInh so 03/TTr-BTT ngày 27/3/2020. 

Can cü vào tlnh hInh th?c hin qu 112020, Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch dã rà 
soát cong tác thu phi tai  các dan vj si,r nghip thuc S, kêt qua nhu sau: 

1. PhI tham quan khu Di tIch quc gia dIc bit Tan Trào: 
- Dir toán giao: 1.089.000.000 dông, 
- D thrc hin den ngày 27/3/2020: 47.520.000 dông dat  4,36 % kê hoach  giao. Là 

don vj chju ãnh huâng ntng nê cüa djch bnh Covid- 19, hin nay dan vj không the dam 
bão thrc hin duçic nguôn thu phi tham quan dê chi trá luang cho cong ch(rc viên chüc 
nguôi lao dng va các hoat  dng khác cüa dan vj. 

- Dê xuât, kiên nghj: Không 

2. Phi cp the thur vin: 
- Di,r toán giao: 12.000.000 dông, 
- Dà thirc hin den ngày 27/3/2020: 3.150.000 dOng dat  26,25 % ke hoach  giao. Là 

dan vj chju ãnh huing cüa djch bnh Covid- 19, hin nay dan vj dir kiên không the thc 
hin duge nguôn thu phi dê chi hoat dng thu vin và các hoat dng khác tai  dan vj. 

- EDê xuât, kiên nghj: Không 
S Van hóa, The thao và Du ljch g1ri Sâ Tài chInh tOng hçip, báo cáo Uy ban nhân 

dan tinh theo quy djnh. 

Noi nhân: 
- Nhii kInh gCri; 
- Luu VT, KHTC. 

GIAM DOC 

  

Au Thi Mai 
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