
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3808/BVHTTDL-VP
V /v  trả lờ i kiến nghị của cử ừ i gửi tới Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2018
sau K ỳ họp thứ 5, Q uốc hội khóa X IV

Kính gửi: Đoàn Đại biêu Quôc hội tỉnh Nam Định

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh 
Nam Đinh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 283/BDN ngày 
06/7/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Đ e  nghị sớm han hành văn bản pháp luật quy định về tiếp nhận, quản ỉỷ  
và sử dụng nguồn công đức tại các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thăng 
cảnh đảm bảo công khai, minh bạch, đúng mục đích, tránh trường hợp lạm dụng 
tiền công đức chi tiêu tùy tiện, vào túi cá nhân gây bức xúc trong dư luận xã hội 
(Câu sổ 7).

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:

Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn công đức tại các di tích đã được 
quy đinh tại Điều 7 Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 
30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc 
hội tỉnh Nam Định để trả lòi

Nơi nhận:
-  Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TTgCP Vũ Đức Đam (để bảo cảo);
-  Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam;
- Ban Dân nguyện, ủ y  ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chinh phủ (các Vụ: QHĐP, KGVX);
- Thường trực HĐND, UBND tinh Nam Định;
- Bộ VHTTDL: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Cục DSVH, 

Cục VHCS, Cổng TTĐT Bộ;
-  Lưu: VT (2), VP (TH), NTH (27).

Nguyễn Ngọc Thiện


