
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
T!NH NINH BINH Dc lap - Tu do - Hnh phác 

So: /2020/QD-UBND Ninh Blnh, ngày tháng nàm 2020 

QUYET D!NH 

Quy djnh giá ti da djch viii sü' dting do tuyn 
Nuii Ghênh Tháp - Hang Luôn - Dng Lien Hoa - Nüi Máng Nu*c 

t*i huyn Hoa Lu, tinh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN TINH NINH BINH 

Can cv'Lut To chc chInh quyn djaphu'o'ng ngày 19/6/2015: 

Can ct' Lut Giá ngày 20/6/2012; 

Can thNghj djnh sO' 177/2013/ND-CP ngày 14/11/2013 cia ChInhphz quy 
dnh chi tjlt và hu'óvzg dJn thi hành mç5t sO' dieu cia LuçIt Giá; 

Can c& Nghj djnh sO' 149/2016/ND-CT ngày 11/11/2016 cza C'hInh pht tha 
dli, hO' sung mt so' diu cüa Nghj djnh so' 177/2013/ND-CT ngày 14 tháng 11 
näm 2013 cia ChInh phi quy dinh chi tilt và hwó'ng d&'i thi hành mt so diéu cia 
Luát GiO, 

Can ci' Thong tw sO' 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 cza Bó trwOng B3 
Tài chInh quy dfnh phuangpháp djnh giO chung dli vó'i hang hóa, dich vu; 

Can c Thông tu sO' 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 cia B5 tru'O'ng Bó Tài 
chInh Hwáng dan thy'c hin Nghj dfnh sO' 177/2013/ND-CP ngày 14 tháng 11 
nám 2013 cla ChInh phi quy djnh chi tjlt và huóng dn thi hânh mót so' dilu 
cia Luát Giá, 

Can th Thông tw sO' 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 cia B5 tru'àng B3 
Tài chInh tha dli, hO' sung mç5t sO' Dilu cia Thông tu' sO' 56/2014/TT-BTC ngày 28 
tháng 4 näm 2014 cza B5 Tài chInh huóng dan thy'c hiçn Nghj djnh sO 
]77/2013/ND-CP ngày 14 tháng 11 nàm 2013 cza ChInhphi quy djnh chi tiét và 
hithng dn thi hành mót sO' Dieu cza Luát Giá; 

Theo de nghj cia Giám dO'c Sà Tài chInh tgi Ta trInh so 60/TTr-STC ngày 
07/4/2020. 

QUVET IMNH: 

Diu 1. Quy djnh gi ti da dlch  vy sü' dyng dO tuyn Ni,i Ghnh Thp-
Hang Luôn — Dng Lien Hoa- Nüi Máng Nu&c t,ii huyn ba Lu', tinh Ninh 
BInh, nhu' sau: 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU TECH 

PHO CHU TICH 

Don j tInh: Dng/hânh khách/chuyn do 

STT Ni dung Giá ti da (dä 
bao gôm VAT) 

1 Ngizi trên 15 tui dn dithi 60 tui. 70.000 

2 Tré em tr dü 06 dn 15 tui và ngui cao tu6i (tr dü 
60 tui trâ len). 5.000 

3 Min thu di vi tré em dithi 06 tui. 

Dan giá trên bao gm 02 chiu (di và vi), s krqng ch thi da 12 hành 
kháchlchuyên do. Trong truO'ng h?p  khách du ljch di vi so krqng It han so quy 
djnh, Cong ty cô phân Du ljch Tràng An vn phâi bô trI thuyên dê phuc vy khách. 

Diu 2. Hiu 1ic thi hãnh 

Quy& djnh nay có hiu [crc thi hành k tir ngày 20/5/2020. 

JJiêu 3. To chIrc thrc hin 

1. Giao S& Du ljch chü tn phi hçip So Tài chInh huOng dan Cong ty Co ph.n 
Du ljch Trâng An: 

a) Can cir giá ti da djch vu si:r ditng dO dtrcic quy djnh t?i  Diu 1 Quyêt djnh 
nay quy djnh giá cii the djch vii sO diing do do dan vj mInh cung img dam bão 
không cao han mOc giá tôi da. 

b) Báo cáo giá c11 th djch vii sO diing do tai  tuyn NOi Ghnh Tháp — Hang 
Luôn — Dng Lien Hoa- NOi Máng NuOc tai  huyn Hoa Lu, tinh Ninh BInh cho 
SO Du ljch, SO Tài chinh truOc khi trin khai thirc hin. 

c) T chOc trin khai thirc hin hem yt giá, cong khai thông tin v giá theo 
quy djnh cOa pháp lut ye giá. 

2. Giao Ciic thus tinh huOng dn Cong ty C phtn Du ljch Trâng An in, phát 
hành, quán 1 và sO diing boa dan; kê khai thu& np thu theo dung quy djnh. 

3. Chánh Van phOng UBND tinh Ninh BInh; Giárn dc các SO: Tái chInh, Du 
lich, Tu pháp; Cue tru'Ong Ciric thu tinh; ChO tjch UBND các huyn, thành phô,. 
Giám dc Cong ty C phtn Du ljch Tràng An và t chOc, cá nhân khác có lien 
quan chju trách thim thi hành Quyt djnh nay.!. 

Noi nhân: 
- Nhu Diêu 3; 
- Bô Tài chInh; 
- B VHTT&DL; 
- Ctc Kirn tra VBQPPL — B Tu' pháp; 
- Thu'ô'ng trrc Tinh üy; 
- Thu'ô'ng trijc HDND tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- UBMTTQVN tinh; 
- Website ChInh pht'i; 
- Chü tjch, PCT UBND tinh; 
- Cong báo tinh; 
- Luu VT, VP5. 
TrH_VP5_QDQP 

PIini Quang Ngçc 
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