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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định giá vé xem các chương trình 

nghệ thuật Festival Huế 2020 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

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

Căn cứ Luật gi  ngày 20 tháng 6 năm 2012;  

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; 

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

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính 

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

Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND tỉnh 

quy định quản lý nhà nước về gi  trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;  

Căn cứ Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 

7 năm 2015 của UBND tỉnh;  

Xét đề nghị của Gi m đốc Trung tâm Festival Huế tại Công văn số 213/TTr-

TTF ngày 02/12/2019 và Gi m đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3574/TTr-STC 

ngày 18/12/2019,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định giá vé xem các chương trình nghệ thuật Festival Huế 2020 

thuộc Trung tâm Festival Huế quản lý như sau:  

1. Giá vé: 

TT Chương trình ĐVT Giá vé  

1 Chương trình Khai mạc Festival Đồng/vé 200.000 

2 Chương trình lễ hội Áo dài Đồng/vé 150.000 

3 Chương trình nghệ thuật tại Đại Nội Đồng/vé 100.000 

4 Chương trình nghệ thuật tại Cung An Định Đồng/vé 50.000 

5 Chương trình Bế mạc Festival Đồng/vé 150.000 

2. Trung tâm Festival Huế chịu trách nhiệm niêm yết giá vé công khai, sử 

dụng vé do Cục Thuế tỉnh phát hành theo quy định của pháp luật.  

3. Quản lý, sử dụng nguồn thu b n vé: Tiền thu từ việc b n vé được để lại bố 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-26-2015-qd-ubnd-quy-dinh-quan-ly-nha-nuoc-ve-gia-tren-dia-ban-thua-thien-hue-283485.aspx


sung vào kinh phí tổ chức Festival theo quy định (sau khi trừ chiết khấu hoa hồng 

cho c c đại lý theo quy định). 

Điều 2. C c đối tượng được miễn, giảm giá vé; chính s ch hoa hồng 

1. Kh ch đi theo đoàn trên 15 người và có hướng dẫn viên đi kèm thì hướng 

dẫn viên được miễn vé xem c c chương trình biểu diễn. 

2. Trẻ em chiều cao dưới 1,2 mét được miễn vé. 

3. C c đại lý b n vé được chiết khấu hoa hồng 10% trên doanh thu thực tế b n 

được. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Ch nh Văn phòng UBND tỉnh, Gi m đốc c c Sở: Tài chính, Kế hoạch 

và Đầu tư, Văn hóa và Thể thao, Du lịch; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Gi m đốc 

Kho bạc Nhà nước tỉnh, Gi m đốc Trung tâm Festival Huế và Thủ trưởng cơ quan 

có liên quan chịu tr ch nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- TT HĐND tỉnh; 

- CT, c c PCT UBND tỉnh; 

- VP: CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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