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THƯ KÊU GỌI  

Ủng hộ tu bổ di tích Nhà bia Thủy Môn Đình, 

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 tại nơi phiên dậu Đồng Đăng 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 thông tin tư 

liệu, tên gọi, 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 tháng 6/2021, UBND huyện Cao Lộc khởi công, thi công xây dựng 

công trình Tu bổ di tích Nhà Bia thủy Môn Đình. Địa chỉ: Đường Hữu Nghị, Khu 

Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê 

duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình tại Quyết định số 962/QĐ-

UBND ngày 12/5/2021 với nội dung chủ yếu như sau:  

- Tu bổ hạng mục nhà bia trên cơ sở giữ nguyên quy mô, hình thức hiện có. 

- Dỡ bỏ hạng mục bể hóa vàng hiện có, mở rộng đường lên ở những đoạn 

                   
(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. 



hẹp, bổ sung hệ thống lan can, xây dựng lại hạng mục miếu thờ Sơn thần trên vị trí 

cũ và xây dựng bổ sung hạng mục lầu hóa vàng, xây dựng lại biển chỉ dẫn, giới thiệu 

di tích bằng bê tông cốt thép. Xây dựng bãi đỗ xe bên phải lối lên khu di tích. 

- Tu bổ hạng mục nhà bia: Xây dựng nhà thờ tạm, chuyển toàn bộ hiện vật, 

đồ thờ trong nhà bia vào nhà thờ tạm trong suốt quá trình thi công xây dựng tu bổ 

di tích. Hạ giải toàn bộ hạng mục công trình từ mái đến móng. Nâng cao phần nền 

công, nâng cao bia và móng bia theo độ cao mới của nền nhà. Bậc lên và bó nền 

xây bằng đá tự nhiên. Nền lát gạch bát tràng phục chế 300 x 300 x 50. Thay thế 

toàn bộ tầu mái, lá mái, then câu và hệ thống hoành rui. Tu bổ một số xà, kẻ, bảy 

đã hư hỏng cục bộ... 

- Miếu thờ Sơn Thần: Xây dựng lại hạng mục miếu thờ Sơn Thần tại vị trí cũ.  

- Lầu hóa vàng: Xây dựng lầu hóa vàng đặt bên phải khu sân chính, có mặt 

bằng hình vuông, diện tích 2,9m2, hình thức kiến trúc kiểu hai tầng tám mái, tám 

góc đao phù hợp với hình thức kiến trúc tổng thể của khu di tích. 

- Tổng dự toán kinh phí thực hiện: 2.721.966.000 đồng (hai tỷ bẩy trăm hai 

mươi mốt triệu chín trăm sáu mươi sáu nghìn đồng) 

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh Lạng Sơn, ngân sách huyện Cao Lộc, vốn xã 

hội hóa và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác (trong đó UBND tỉnh hỗ trợ 

200 triệu đồng, nguồn ngân sách của huyện cân đối  200 triệu đồng. Còn lại hơn 

hai tỷ đồng vốn xã hội hóa và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác). 

Để việc tu bổ di tích Nhà bia Thủy Môn Đình được thực hiện, trong khi 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 (ngày 09/7/2020 

UBND huyện Cao Lộc ban hành Thư kêu gọi ủng hộ số 1582/UBND-VP. Tuy 

nhiên đến nay đã có một số đơn vị đóng góp được 101.810.000,0 đồng)  

* Thời gian thi công xây dựng: 180 ngày (hoàn thành trong năm 2021). 

* Kinh phí hỗ trợ chuyển vào tài khoản của Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện Cao Lộc (đơn vị giao nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng công trình) số tài 

khoản: 3713.0.3024381.00000 tại Kho bạc Nhà nước huyện huyện Cao Lộc. 

Liên hệ: Ông Lộc Sơn Khảo – Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện Cao Lộc, số điện thoại 0979.125.225 

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 trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TC-KH, KT&HT, VHTT; 

- Ban Quản lý DA; 

- UBND thị trấn Đồng Đăng; 

- Lưu. VT.                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                    Nguyễn Duy Anh 
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