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Số: 03/2008/QĐ-BTC  
Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí tham quan tại vườn Quốc gia Bạch Mã và vườn Quốc gia Cúc Phương

B ộ  TRƯỞNG B ộ  TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa 
đối, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngàỵ 01/7/2003 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Sau khi có ý kiến của Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và theo đề 
nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức, cá nhân khi tham quan các Vườn Quốc gia Bạch Mã và 
Vườn Quốc gia Cúc Phương phải nộp phí tham quan (áp dụng thống nhất đối 
với người Việt Nam và người nước ngoài) theo mức thu như sau:

a) Đố i với người lớn là 20.000 đồng/người/lượt.

b) Đối với sinh viên, học sinh và trẻ em là 10.000 đồng/lượt.

Điều 2. Tiền thu phí tham quan các Vườn Quốc gia tại Quyết định này là 
khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản lý, sử dụng như sau:

1. Đơn vị thu phí (cơ quan quản lý Vườn Quốc gia Bạch Mã, Vườn Quốc 
gia Cúc Phương được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ tổ 
chức thu phí) được trích 90% (chín mươi phần trăm) số tiền phí thu được để 
trang trải chi phí cho việc quản lý và thu phí theo chế độ quy định.



2. Đơn vị thu phí có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán 10% (mười 
phần trăm) số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định của mục 
lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 3. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, 
chứng từ thu, công khai chế độ thu phí không đề cập tại Quyết định này được 
thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và 
Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 
63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các 
quy định pháp luật về phí, lệ phí.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công
báo.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 149/1999/QĐ/BTC ngày 
30/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí tham 
quan vườn Quốc gia Bạch Mã.

Điều 5. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, các cơ quan quản lý 
Vườn Quốc gia Bạch Mã, Vườn Quốc gia Cúc Phương được Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ tổ chức thu phí và các cơ quan liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:
Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

-V ă n  phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiếm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ , cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương cùa các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- W ebsite chính phủ;
- Sở  Tài chính, Cụm Thuế, Kho bạc 

nhà nước các tinh Thừa Thiên Huế, Ninh Bình;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- W ebsite Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (CST3).
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