Theo d tho, vic công c, tài tr cho t chc l hi, di tích và hot ng l hi mang tính t nguyn. Không c ép buc
t chc, cá nhân óng góp, tài tr cho t chc l hi, di tích và hot ng l hi; không c coi vic công c, tài tr là iu
kin t chc l hi hoc cung cp quyn tham gia, tham quan, du lch, nghiên cu l hi, di tích; không c quy nh
mc bình quân, mc ti thiu công c, tài tr cho t chc l hi, di tích và hot ng l hi.
Không tip nhn tin công c, tài tr kèm theo các iu kin làm sai lch bn cht, ni dung, ý ngha lch s, giá tr
vn hóa, truyn thng ca l hi; làm sai lch kin trúc di tích, xâm hi cnh quan, danh lam thng cnh và vi
phm quy nh ca pháp lut v di sn vn hóa, tín ngng, tôn giáo.
Khuyn khích công c bng tin theo hình thc chuyn khon, phng thc in t
D tho xut ngi làm công c, tài tr bng cách: B tin vào hòm công c; a cho b phn tip nhn công c ti di
tích; chuyn tin vào tài khon ca c s qun lý di tích m ti ngân hàng thng mi, Kho bc Nhà nc. Khuyn
khích công c bng tin theo hình thc chuyn khon, phng thc in t.
C s qun lý di tích b trí ngi tip nhn công c ti khu vc tip nhn công c trong di tích; m s sách ghi chép y ,
chính xác tng khon công c ã tip nhn; ghi phiu công c theo ngh ca ngi làm công c.
i vi qun lý tin trong hòm công c: C s qun lý di tích cn c tình hình thc t quyt nh s lng hòm công c t ti
di tích, bo m thun li cho vic công c. Hòm công c m bo m quan, bn vng và phù hp vi di tích; c niêm
phong và s dng ti thiu 2 loi khóa, chìa ca mi khóa c giao cho c s qun lý di tích và Trng ban qun lý di
tích qun lý c lp.
Tin công c, tài tr cho di tích c s dng chi: Hng hoa, l vt, phm vt, èn nhang ti di tích; tuyên truyn, ph
bin v ngun gc, giá tr di sn vn hóa ca di tích; chi bo qun, tu b, phc hi di tích; chi u t xây dng các hng
mc công trình phc v cho hot ng ca di tích; chi các hot ng t thin gn vi di tích...
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