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Kính gửi: 

 

Ban Quản lý di tích đền Chợ Củi. 

 
 

Ngày 03 tháng 5 năm 2020, Uỷ ban nhân dân huyện nhận được Văn bản 

số 02/CV-BQL của Ban Quản lý di tích đền Chợ Củi về việc thu tiền công đức 

năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành văn bản số 1012/UBND-VP 

ngày 05/6/2020 về việc giao các phòng, ban tham mưu giải quyết kiến nghị của 

Ban quản lý di tích đền Chợ Củi. 

Ngày 03 tháng 7 năm 2020 Ủy ban nhân dân huyện tiến hành họp giao cho 

các phòng, ban: Tài chính-Kế hoạch; Văn hóa- Thông tin; Ban quản lý di tích 

đền Chợ Củi tiến hành kiểm tra, rà soát lại các nội dung, kiến nghị, đề xuất xin 

giảm mức thu tiền công đức từ 2,5 tỷ đồng xuống 2,0 tỷ như đề xuất của nhà 

Đền và của Ban quản lý. Xét thấy những tháng đầu năm 2020 do dịch Covid-19 

xẩy trên toàn địa bàn đã ảnh hưởng tới du khách thập phương về hành lễ tại đền 

nên nguồn thu công đức có sự giảm so với cùng kỳ năm trước. Với những yếu tố 

trên Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành tờ trình số 88/TT-UBND ngày 

08/7/2020 xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân về chủ trương giao thu 

nộp tiền công đức tại Ban quản lý di tích đền Chợ Củi năm 2020. Đến ngày 07 

tháng 6 năm 2021 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành văn bản 

số 34/TTHĐND-VP về việc cho ý kiến chủ trương giao thu nộp tiền công đức 

tại Ban quản lý Đền Chợ Củi năm 2020 là “ chưa đủ có sở pháp lý và cơ sở thực 

tiễn để cho ý kiến về việc Ủy ban nhân dân huyện đề xuất thu nộp tiền công đức 

năm 2020 là 2,0 tỷ đồng”. 

Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về chủ trương 

giao thu nộp tiền công đức năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân yêu 

cầu Ban quản lý di tích đền Chợ Củi vẫn giữ nguyên mức thu nộp tiền công đức 

năm 2020 là 2,5 tỷ đồng (Hai tỷ năm trăm triệu đồng). Ban quản lý thực hiện thu 

nộp đầy đủ kịp thời vào ngân sách nhà nước để theo dõi và quản lý. 

Trong quá trình thực hiện có các vướng mắc, Ban quản lý di tích đền Chợ 

Củi báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để chỉ đạo thực hiện và tháo gỡ kịp thời. 
  

Nơi nhận:                                                                 
- Như trên;                                                                                                  
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Phòng VH-TT;  

- Lưu VT; TCKH. 
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