
ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       XÃ LÊ NINH                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   

   Số 31/CV- UBND                                    Lê Ninh, ngày 10 tháng  08 năm 2022

   V/v đề nghị kiểm tra sửa lại chùa nằm 
trong khuôn viên di tích  Đình Tiên Xá 
được xây dựng khu tái định cư thôn Vĩnh Lâm
 

           Kính gửi: - Phòng Tài Chính – kế hoạch thị xã Kinh Môn - Là chủ đầu tư 
xây dựng
                            
        Di tích Đình Tiên Xá được xây dựng từ thời hậu Lê, thờ hai vị Thành hoàng  
làng là Cao Sơn Hùng Tuấn và Lê Viết Tế có công giúp vua Trần và trần Hưng Đạo 
Trấn trận Bạch Đằng năm 1228 chống  quân Nguyên - Mông được UBND tỉnh Hải 
Dương xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2007, do bị thu hồi đất xây dựng bãi sỉ nhà 
máy nhiệt điện BOT Hải Dương và được chủ nhà máy nhiệt điệt BOT Hải Dương 
xây trả lại cho nhân dân thôn Tiên Xá ngôi Đình trong khuôn viên di tích Đình có 
ngôi chùa, tại khu tái định cư thôn Vĩnh Lâm.
       Căn cứ vào hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính 
quyền với nhân dân thôn Vĩnh Lâm, cử tri thôn và cử tri khu tái định cư Vĩnh Lâm 
có 21 ý kiến trong đó có 4 ý kiến  về chất lượng ngôi chùa mới được xây dựng và 
bàn giao cho địa phương quản lý, trong thời gian mới đưa vào sử dụng được khoảng 
02 năm cho đến nay cứ mỗi trận mưa lại bị dột vào các đầu kèo của di tích làm ảnh 
hưởng đến kết cấu công trình.
         Vậy ủy ban nhân dân xã Lê Ninh đề nghị phòng Tài chính – kế hoạch thị xã 
Kinh Môn là chủ đầu tư và các cấp các ngành có liên quan về kiểm tra và có kế 
hoạch sửa chữa lại ngôi chùa để đảm bảo công trình được sử dụng lâu dài.

    Nơi nhận                                                             TM, ỦY BAN NHÂN DÂN
-Phòng Tài chính – kế hoạch thị xã                                    Chủ tịch
-Lưu VP

                                                                                       Trần Trung Kiên
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