
1 

 

  UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

     HUYỆN CAO LỘC                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

      Số:        /UBND-VP                               Cao Lộc, ngày      tháng 7  năm 2020 

 
THƯ KÊU GỌI  

Ủng hộ việc tu bổ, sửa chữa, cải tạo Nhà bia Thủy Môn Đình, 

  trên địa bàn thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc 

 

       

Kính gửi: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, 

Các Doanh nghiệp, Nhà hảo tâm trong và ngoài huyện. 

 

Di tích Nhà bia Thủy Môn Đình là một di tích Lịch Sử - Văn hóa có nhiều 

giá trị nổi bật, không những gắn bó mật thiết với phiên thần Nguyễn Đình Lộc(1), 

một nhân vật lịch sử của thế kỷ XVII, mà còn thể hiện rõ ý trí, nguyện vọng bảo vệ 

vững chắc chủ quyền nơi biên giới của các thế hệ cha ông. Bia Thủy Môn Đình là 

một chứng tích lịch sử quý báu, là một di vật, bảo vật của quốc gia lưu truyền lại 

cho các thế hệ con cháu người Việt Nam về ranh giới của đất nước, khẳng định chủ 

quyền lãnh thổ, về một tinh thần đoàn kết dân tộc để bảo vệ vùng biên giới của Tổ 

quốc. Việc bảo vệ phát huy giá trị của di tích là rất cần thiết nhằm giáo dục cho các 

thế hệ con cháu về lòng tự hào dân tộc, về tình yêu đối với quê hương đất nước. 

Hiện nay, dưới tác động của tự nhiên và yếu tố thời gian, Nhà bia Thủy Môn 

Đình đã bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, các hệ thống cột, xà, hoành, rui gỗ 

đã bị mục, mọt, ngói lợp bị mục nát, có chỗ bị xô vỡ, nền nhà bị bong, nứt; đường 

lên nhỏ hẹp, có chỗ bị sụt lở chưa có lan can gây nguy hiểm cho việc đi lại; chưa 

có biển chỉ dẫn di tích; chưa có điểm đỗ xe cho khách tham quan. Việc đầu tư tu 

bổ, tôn tạo Nhà bia Thủy Môn Đình nhằm phát huy giá trị lịch sử di tích, đồng thời 

giáo dục cho thế hệ trẻ về lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước và thúc 

đẩy sự phát triển du lịch của địa phương.  

Trong thời gian tới, UBND huyện dự kiến tu bổ di tích Nhà Bia thủy Môn 

Đình. Địa chỉ: Đường Hữu Nghị, Khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao 

Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Một số hạng mục cụ thể như sau: 

- Sửa và sơn lại toàn bộ Nhà bia, thay thế một số cột, xà, hoành, rui gỗ đã bị 

mục, mọt; lát lại nền Nhà bia. 

                   
(1) Nguyễn Đình Lộc được phong chức Đô Tổng Binh sứ Ty, Bắc quân Đô đốc phủ, hữu Đô đốc, Thao 

quận công - làm nhiệm vụ trông coi, trấn giữ vùng biên giới Lạng Sơn và tiếp đón các sứ thần của hai nước Việt 

Nam, Trung Quốc. 

Di tích Nhà bia Thủy Môn Đình đã được xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh theo Quyết định số 

41/2002/QĐ-UBND, ngày 02/10/2002 của UBND tỉnh Lạng Sơn; ngày 14/1/2015, Thủ tướng đã quyết định công 

nhận bia Thủy Môn Đình là bảo vật quốc gia. 
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- Thay mới toàn bộ hệ mái ngói, phục chế màu nguyên mẫu. Đắp phục hồi 

lại hệ thống bờ nóc, bờ chảy, hoa văn phù hợp với công trình và hoa văn hiện 

trạng. 

- Sửa chữa lại đường lên bằng cách lát gạch đỏ, xây bậc và xây lan can. 

- Làm biển chỉ dẫn di tích, biển nội quy và biển tóm tắt giá trị di tích. 

- Đổ bê tông điểm đỗ xe cho khách tham quan. 

Tổng mức đầu tư công trình dự kiến kinh phí khoảng 1.100.000.000 đồng 

(Một tỷ một trăm triệu đồng), trong đó nguồn ngân sách của huyện cân đối  200 

triệu đồng, UBND tỉnh hỗ trợ 200 triệu đồng. 

Để việc tu bổ, sửa chữa Nhà bia Thủy Môn Đình được thực hiện, trong khí 

kinh phí từ ngân sách nhà nước còn khó khăn, Ủy Ban nhân dân huyện Cao Lộc 

trân trọng kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các 

Doanh nghiệp, Nhà hảo tâm trong và ngoài huyện quan tâm ủng hộ, đóng góp thêm 

kinh phí để góp phần bảo tồn giá trị di tích lịch sử văn hóa Việt Nam.  

* Thời gian thực hiện: Từ nay đến hết tháng 9/2020. 

* Nơi tiếp nhận: Phòng Văn hóa thông tin huyện Cao Lộc, số tài khoản 

3712.0.1079224.00000 tại Kho bạc nhà nước huyện Cao Lộc 

Liên hệ: Bà Hoàng Thị Phương Huệ - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện Cao Lộc, số điện thoại 0947.997.905 

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc rất mong nhận được sự đồng tình ủng hộ, 

giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài huyện. 

Trân trọng cảm ơn !                 

                                                                         
 Nơi nhận                                                                          CHỦ TỊCH 
- Như kính gửi; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng TCKH, KTHT, VHTT; 

- UBND thị trấn Đồng Đăng; 

- Lưu. VT.                                                                                                               

                                                                                                                               

 

 

                                                                                    Nguyễn Duy Anh 
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