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  Kính gửi:  

- Ban trị sự Phật giáo thành phố; 

- Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Du. 

 

Ủy ban nhân dân thành phố nhận được Văn bản số 82/CV- BTS ngày 

15/6/2020 của Ban trị sự Phật giáo thành phố  à   nh về việc đề nghị khôi phục 

chùa Yên Lạc (Yên Lệ); Báo cáo số 72/BC-UBND ngày 15/7/2020 UBND 

phường Nguyễn Du; sau khi xem xét đề xuất của các phòng, ngành liên quan; 

Uỷ ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:  

1. Thời gian vừa qua cấp ủy, chính quyền thành phố luôn quan tâm, đồng 

hành với các tổ chức tôn giáo, các nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng, hợp 

pháp được quan tâm giải quyết; trong đó có các đề nghị khôi phục, xây dựng các 

chùa trên địa bàn của Ban trị sự Phật giáo thành phố như: Chùa Khang Quý 

thành lập năm 2014, Chùa Vãn Nghêu thành lập năm 2019 nhằm tạo điều kiện 

cho Nhân dân sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn. Tuy nhiên việc đề nghị khôi phục, 

xây dựng chùa Yên Lạc (Yên Lệ) tại tổ dân phố 6, phường Nguyễn Du hiện này 

là chưa phù hợp, vì các lý do như sau:  

- Vị trí khôi phục chùa nơi có am thờ (ngôi mộ cổ) tại tổ dân phố 6, phường 

Nguyễn Du là trung tâm khu dân cư, gần các cơ quan hành chính; am thờ nằm 

trong khu đất Quốc phòng, lối vào khu phế tích nhỏ, hẹp không đảm bảo cho 

hoạt động tôn giáo nhất là khi có các cuộc lễ lớn, tập trung đông người (Đại lễ 

Phật Đản, lễ Vu Lan, tết Nguyên Đán) sẽ ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn 

giao thông tại địa bàn.  

- Phần diện tích đất nơi có am thờ (ngôi mộ cổ) liên quan đến đất Quốc 

phòng, việc tách khu đất thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng và  hủ tướng 

Chính phủ, không thuộc thẩm quyền của thành phố. 

- Ngoài ra, trên địa bàn thành phố hiện nay đã có 03 Chùa: Cảm Sơn - 

phường Đại Nài, Khang Quý - phường  hạch Quý và đặc biệt năm 2019 Uỷ ban 

nhân dân tỉnh cho phép thành phố thành lập thêm chùa Vãn Nghêu - xã  hạch 

Bình; bên cạnh đó các chùa ở huyện lân cận thành phố khá gần (chùa Giai Lam, 

chùa  ịnh Lâm xã  ân Lâm  ương, chùa Phúc Linh xã  hạch Đài, chùa Phổ Độ 

- xã  ộ Độ) giao thông đi lại rất thuận lợi, đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm 

linh của Nhân dân và Phật tử trên địa bàn thành phố.  



2.  iện nay, ở phế tích chùa Yên Lạc (Yên Lệ) đã được người dân trong tổ 

dân phố 6 dựng 01 nhà sắt, mái tôn có bàn thờ Phật để phục vụ việc thờ tự; việc 

sinh hoạt Phật giáo chính thức không có, chủ yếu đang sinh hoạt tại gia của một 

nhóm Phật tử, do chưa có cơ sở thờ tự và người quản lý nên dễ dẫn đến có các 

hoạt động phật sự chưa đảm bảo quy định, có thể làm ảnh hưởng tới các hoạt 

động tôn giáo lành mạnh và an ninh, trật tự tại địa bàn; vì vậy, yêu cầu Ban trị 

sự Phật giáo thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Phật tử dừng các hoạt động Phật giáo 

tại chùa Yên Lạc (Yên Lệ) phường Nguyễn Du. 

3. Giao Uỷ ban nhân dân phường Nguyễn Du tăng cường quản lý nhà nước 

về đất đai, an ninh trật tự trên địa bàn; tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân và 

Phật tử sinh hoạt tôn giáo đúng quy định, định kỳ báo cáo về Uỷ ban nhân dân 

thành phố qua phòng Nội vụ để tổng hợp, theo dõi. 

Vì vậy, Uỷ ban nhân dân thành phố trả lời Ban trị sự Phật giáo thành phố, 

UBND phường Nguyễn Du biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban  ôn giáo tỉnh (bc); 

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 

-  hường trực  hành ủy; 

-  hường trực  ĐND thành phố; 

- Chủ tịch, các PC  UBND  P; 

- Ban Dân vận  hành ủy; 

- UBM  Q thành phố; 

- Ban chỉ huy Quân sự thành phố; 

- Công an thành phố;  

- Các phòng Nội vụ,  ài nguyên& Môi trường, 

Quản lý đô thị; 

- Lưu: V , NV. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Phạm Hùng Cường 
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