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Kính gửi:  Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc 

 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được công văn số 3043 /UBND-VP 

ngày 15/11/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc về việc xin ý kiến về Dự 

thảo Đề án quản lý, khai thác và phát triển Khu du lịch chùa Hương Tích, sau 

khi nghiên cứu Sở có một số ý kiến như sau: 

1.Cơ bản thống nhất các nội dung như dự thảo đề ra. 

        2. Tại mục B mô hình quản lý và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các 

đơn vị tham gia trong khu du lịch có phần thực hiện thu phí tham quan danh 

thắng Chùa Hương Tích: in vé, giá vé: người lớn 20.000đ/vé, trẻ em 10.000đ/vé 

theo quy định của HĐND tỉnh. Thu nộp 100% vào ngân sách Nhà nước. Đối với 

vấn đề thu phí tham quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị huyện Can 

Lộc xem xét lại vì không phù hợp với  Nghị quyết 08-NQ/TW năm 2017 của Bộ 

Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn tại mục 3, hoàn 

thiện cơ chế chính sách đã nêu: “ về tài chính, chuyển đổi cơ chế phí tham quan 

sang cơ chế giá dịch vụ”. 

       3. Tại mục A. Phân vùng, khu vực quản lý, điều hành Ủy ban nhân dân 

huyện Can Lộc đã thực hiện phân thành 4 khu vực gồm: khu vực chùa, Khu vực 

từ bến trong xe điện đến bến ngoài xe điện, khu vực cổng soát vé, nhà làm việc, 

quảng trường sân lễ hội, bến thuyền và tuyến đường đi bộ từ bên thuyền lên ga 

cáp treo và Khu vực bến bãi trông giữ phương tiện ô tô, xe máy, xe máy điện và 

hệ thống ốt quán dịch vụ liên quan trong khu vực. về vấn đề này,Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau: UBND huyện Can Lộc nên phân thành 2 

khu vực: khu vực chùa và khu vực kinh doanh dịch vụ. Khu vực chùa nên giao 

cho Ban trị sự Phật giáo chủ trì. Khu vực dịch vụ nên giao cho 1 đơn vị đầu mối 

quản lý, điều hành để tránh chồng chéo trong chức năng nhiệm vụ quản lý và 

thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Trên đây là ý kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị Ủy ban 

nhân dân huyện Can Lộc xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                                                               

- Giám đốc và các PGĐ Sở;   

- Lưu: VT, NVDL. 
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