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Số:         /2020/QĐ-UBND Bình Định, ngày        tháng      năm 2020 
  

QUYẾT ĐỊNH 
 

Quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đò  

tại Khu Du lịch Hầm Hô huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định  

của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ 

phí; 

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài 

chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ; 

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Giá; 

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC 

ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 05/TTr-STC ngày 

07 tháng 01 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tại Khu Du lịch Hầm Hô 

huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô, cụ thể như 

sau: 
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1. Đối tượng nộp: Khách tham quan có nhu cầu sử dụng đò tại Khu Du lịch 

Hầm Hô. 

2. Đơn vị thu: Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô huyện Tây Sơn, tỉnh Bình 

Định. 

3. Giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tại Khu Du lịch Hầm Hô (đã bao gồm thuế 

giá trị gia tăng): 

a) Người lớn: 45.000 đồng/lượt/người. 

b) Trẻ em từ 07 tuổi đến 15 tuổi: tính bằng 50% mức thu của người lớn. 

c) Trẻ em dưới 07 tuổi: Miễn thu.  

4. Phương thức thu giá dịch vụ sử dụng đò tại Khu Du lịch Hầm Hô: 

a) Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế, Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô áp 

dụng mức giá thu cụ thể cho phù hợp nhưng không vượt quá mức giá tối đa quy 

định tại Khoản 3 Điều 1 của Quyết định này. 

b) Khoản tiền thu giá dịch vụ sử dụng đò tại Khu Du lịch Hầm Hô được xác 

định là doanh thu của đơn vị thu. Đơn vị thu có trách nhiệm kê khai và nộp thuế 

theo quy định pháp luật đối với số tiền thu được và có quyền quản lý, sử dụng số 

tiền thu được sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật.   

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 01 năm 2020 

và thay thế Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tại Khu Du lịch Hầm Hô, huyện 

Tây Sơn, tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô.  

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Du lịch; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tây 

Sơn; Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Tài chính; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp; 

- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- PVP VX; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, K7, K16, TTTHCB. 

 

          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

          KT. CHỦ TỊCH 

          PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

           Phan Cao Thắng 
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