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QUẦN THẾ DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ 

   

  

Quần thể di tích Cố đô Huế hay Quần thể di tích Huế là những di 
tích lịch sử - văn hoá do triều Nguyễn chủ trương xây dựng 
trong khoảng thời gian từ đầu thế kỷ 19 đến nửa đầu thế kỷ 20 
trên địa bàn kinh đô Huế xưa; nay thuộc phạm vi thành phố Huế 
và một vài vùng phụ cận thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế, Việt Nam, 
được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá Thế giới vào ngày 
11 tháng 12 năm 1993. 
 
  

Hiện tại, cố đô Huế đã được thủ tướng chính phủ Việt Nam đưa vào danh sách 
xếp hạng 23 di tích quốc gia đặc biệt quan trọng. 

   

 

    
Quần thể di tích Cố đô Huế hay Quần thể di tích Huế là những di tích lịch sử - 
văn hoá do triều Nguyễn chủ trương xây dựng trong khoảng thời gian từ đầu thế 
kỷ 19 đến nửa đầu thế kỷ 20 
 
Quần thể di tích Cố đô Huế có thể phân chia thành các cụm công trình gồm các 
cụm công trình ngoài Kinh thành Huế và trong Kinh thành Huế. 
 
Kinh thành Huế 
  
Kinh thành Huế được vua Gia Long tiến hành khảo sát từ năm 1803, khởi công 
xây dựng từ 1805 và hoàn chỉnh vào năm 1832 dưới triều vua Minh Mạng. 
 
Các di tích trong kinh thành gồm: 
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Kỳ Đài 

 

 
Còn gọi là Cột cờ, nằm chính giữa mặt nam của kinh thành Huế thuộc phạm vi 
pháo đài Nam Chánh cũng là nơi treo cờ của triều đình. Kỳ Đài được xây dựng 
vào năm Gia Long thứ 6 (1807) cùng thời gian xây dựng kinh thành Huế. Đến 
thời Minh Mạng, Kỳ Ðài được tu sửa vào các năm 1829, 1831 và 1840. Trong 
lịch sử, kỳ đài thường là nơi đánh dấu các sự kiện quan trọng và sự thay đổi thể 
chế chính quyền ở Huế. 
 
Trường Quốc Tử Giám 
 
Từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVI, Văn Miếu - Quốc Tử Giám ở Thăng Long - Hà Nội là 
trung tâm của cả nước về giáo dục. Sang thế kỷ XVIII, do sự phân chia đôi miền 
Đàng Trong và Đàng Ngoài nên việc giáo dục theo đó cũng tách biệt. Ở Đàng 
Trong, chúa Nguyễn Phúc Nguyên (1613 - 1635) tổ chức bộ máy chính quyền 
riêng ở đất Thuận - Quảng và cho mở trường Văn miếu dạy học ngay tại phủ 
chính, để dạy các công tử cùng con em quan lại. Giáo sĩ Chritofo Borri có mặt ở 
Đàng Trong trong thời gian từ năm 1614 - 1626 đã ghi nhận đôi điều về vấn đề 
này như sau: “đã thấy nhiều trường học bậc đại học với nhiều giáo sư cùng các 
cuộc thi hạch các cấp y như ở Trung Quốc”.  

  

 
Trường Quốc Tử Giám ngày xưa ở kinh thành Huế. Ảnh: Trích từ Tâp san 

Bulletin des Amis du Vieux Hue' số 4 Oct - Dec 1917 

   
Địa điểm đầu tiên của Văn Miếu thời này được xây dựng tại xã Triều Sơn (nay 
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thuộc huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế). Năm 1770, đời chúa Nguyễn Phúc 
Thuần (1765 - 1774), nhận thấy địa thế Triều Sơn ẩm thấp nên sai dời Văn Miếu 
đến Long Hồ (nay thuộc phường Kim Long, thành phố Huế) với tên gọi Nhà Học 
hay Học Cung (đền Khải Thánh ngày nay). Nhà Học tọa lạc trên một khu đất mà 
Lê Quý Đôn, người từng sống ở Thuận Hóa vào thời điểm đó đã miêu tả trong 
cuốn Phủ biên tạp lục như sau: “Ngày tế Đinh, tôi thân đến Học cung xem lễ, học 
trò đến học có vài trăm người, tôi cũng cùng họ giảng học luận văn, khuyến khích 
dạy bảo ân cần lắm”. 
 
Khi vương triều Tây Sơn thành lập, vua Quang Trung đóng đô tại Phú Xuân, đặt 
nền tảng cho công cuộc thống nhất đất nước và thi hành một số chính sách về 
giáo dục trong đó có việc cho sửa sang lại Học cung ở Long Hồ. Học cung ở 
Long Hồ đổi tên thành Quốc Tử Giám và được chuẩn hóa về mặt tổ chức như 
đặt chức quan Tế tửu, Tư nghiệp. Từ đó Văn Miếu - Quốc Tử Giám Huế đóng vai 
trò trung tâm giáo dục của cả nước, thay hẳn Văn Miếu - Quốc Tử Giám Thăng 
Long - Hà Nội. Tuy nhiên, triều đại Tây Sơn (1778 - 1801) chỉ tồn tại trong thời 
gian ngắn ngủi nên những dự định của vua Quang Trung về một nền giáo dục 
nước nhà cũng như vai trò của Văn Miếu - Quốc Tử Giám Huế dưới triều Tây 
Sơn chưa thực sự phát huy tác dụng trong thực tế. 
 
Sau khi thiết lập vương triều Nguyễn và chọn Huế làm kinh đô, vua Gia Long vẫn 
duy trì Văn Miếu ở Long Hồ. Đến tháng 2 năm Mậu thìn (1808), nhà vua cho rằng 
qui mô ấy nhỏ hẹp, không phù hợp mỹ quan nên sai bầy tôi chọn khu đất rộng 
hơn ở xã An Ninh Thượng (phía tây Kinh Thành Huế) và dời Văn Miếu về dựng 
tại đấy rồi cho dựng nhà Quốc học, nhằm tôn vinh địa vị của đạo Khổng. Các 
tham tri bộ Công là Nguyễn Khắc Thiệu, Nguyễn Đức Huyên và Vệ úy Long Võ 
được giao nhiệm vụ theo dõi thi công. Cơ sở Văn Miếu lúc này gồm một tòa nhà 
lớn gọi là Chính đường, hai dãy nhà bên cạnh dành cho quan Đốc học, phó Đốc 
học, cùng các công trình dùng vào việc sinh hoạt và giảng dạy. Các tranh và 
tượng thờ bằng bài vị cũng được thay thế trong thời gian này. Sau khi hoàn 
thành việc xây dựng nhà Quốc học, vua Gia Long sai Tham tri bộ Lễ soạn bài 
văn khắc vào bia đá, dựng tại Văn miếu để nhắc lại lịch sử và sự thay đổi trong 
cách thờ phụng tại đây. 
 
Sang triều Minh Mạng (1820 - 1841), do nhu cầu đào tạo ngày càng mở rộng nên 
nhà Quốc học được đổi thành Quốc Tử Giám với qui mô lớn hơn, trong đó có 
việc xây dựng thêm nhà Di Luân Đường, Giảng đường cùng các phòng ở của 
sinh viên, quan Tế tửu và Tư nghiệp. Dưới triều Tự Đức (1848 - 1883), cấu trúc 
Văn Miếu được chỉnh trang và mở rộng hoàn chỉnh nhất. 
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Quốc Tử Giám Huế, một góc ký ức. Ảnh: wikimapia.org 

  Đầu thế kỷ XX, trong trận bão năm 1904, hệ thống cấu trúc của Quốc Tử Giám 
bị hư hỏng nặng. Nhân việc xây dựng và tu bổ lại Quốc Tử Giám Huế, đồng thời 
để tạo điều kiện cho việc dạy và học thuận lợi hơn nên năm 1909, vua Duy Tân 
đã cho dời Quốc Tử Giám về trong Kinh Thành, dựng trên một khu đất rộng 
40.000m2, về phía trái Hoàng Thành. 
 
Năm 1803, vua Gia Long cho đặt chức Chánh đốc học chính đường (1 viên), Phó 
đốc học (2 viên) phụ trách công việc giảng dạy. Năm 1804, vua Gia Long cho 
định lại quan chế và xếp chức quan Đốc học ở Quốc Tử Giám thành hàm chánh 
tứ phẩm, hưởng lương 6 quan tiền và 6 phương gạo; chức Phó đốc học thành 
tòng tứ phẩm, hưởng lương 5 quan tiền và 5 phương gạo. 
 
Nhưng đến năm 1805 thì chức Phó đốc học rút bớt 1 người chỉ còn lại 1 Chánh, 
Phó Đốc học. Chức danh Chánh, Phó đốc học chỉ tồn tại đến hết đời vua Gia 
Long. Sang đời Minh Mạng, vào năm 1821, Quốc Tử Giám được xây dựng 
khang trang hơn và nhà vua ra lệnh đặt thêm 01 viên Tế tửu, 2 viên Tư nghiệp. 
 
Xét về mặt quy mô và nội dung đào tạo thì Văn Miếu - Quốc Tử Giám Huế chưa 
phải là một trường đại học; bởi học sinh phân cấp nhiều thành phần với trình độ 
kiến thức khá chênh lệch(6). Tuy nhiên, với vai trò trường kinh sư, tồn tại đến 
cuối triều Nguyễn, mặc dù bị chi phối do những biến động về mặt xã hội... nhưng 
Văn Miếu - Quốc Tử Giám Huế là một tổ chức giáo dục tương đối kỷ cương, là 
nơi đã đào tạo cho đất nước nhiều hiền tài (293 tiến sĩ) với những tên tuổi như: 
Phan Thanh Giản, Phan Đình Phùng, Phan Thúc Trực, Đặng Huy Trứ, Nguyễn 
Khuyến, Nguyễn Thượng Hiền... 

 

 

 

 

 

 

 

http://khamphahue.com.vn/Upload/VHDL/VanHoa/DiSan/VatThe/2014/CodoHue/KPH_Hu%E1%BA%BF 24.jpg


5 
 

 
Điện Long An 

 

 

 
Điện Long An là cung điện đẹp nhất trong kinh thành Huế đã tồn tại gần 150 năm 
nay. Tên tuổi của điện Long An được gắn liền với Bảo Định Cung, hành cung của 
vua Thiệu Trị được xây dựng năm 1845. 

   
Điện Long An là cung điện đẹp nhất trong kinh thành Huế đã tồn tại gần 150 năm 
nay. Tên tuổi của điện Long An được gắn liền với Bảo Định Cung, hành cung của 
vua Thiệu Trị được xây dựng năm 1845. 

    

   

Trang trí khảm – thi họa – hoa văn ở ô hộc ở điện Long An.Ảnh: Báo ảnh VN 
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Trấn phong làm bằng bạc. Ảnh: Báo ảnh VN 

   
Điện được xây dựng vào năm 1845, thời vua Thiệu Trị với tên gọi là Điện Long 
An trong cung Bảo Định, phường Tây Lộc (Huế) làm nơi nghỉ của vua sau khi 
tiến hành lễ Tịch điền (cày ruộng) mỗi đầu xuân. Đây cũng là nơi vua Thiệu Trị 
thường hay lui tới, nghỉ ngơi, đọc sách, làm thơ, ngâm vịnh. 
 
Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế 
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Hình ảnh các cổ vật trong Bảo tàng Khải Định nay là Bảo tàng mỹ thuật cung 
đình Huế. Ảnh: Sưu tầm của  Trần Thành Nhân 

   
Tại số 3, Lê Trực, Huế. Tòa nhà chính của viện bảo tàng chính là điện Long An 
xây năm 1845 dưới thời vua Thiệu Trị. Hiện bảo tàng trưng bày hơn 300 hiện vật 
bằng vàng, sành, sứ, pháp lam Huế, ngự y và ngự dụng, trang phục của hoàng 
thất nhà Nguyễn. Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế giúp người tham quan một 
cái nhìn tổng thể về cuộc sống cung đình Huế. 
 
Đình Phú Xuân 

 

 

Đình Phú Xuân (Ảnh: Ngọc Bích/Khám phá Huế) 

   
Đình Phú Xuân được xây dựng nửa đầu thế kỷ XIX ở tổng Phú Xuân, huyện 
Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế; nay thuộc phường Tây Lộc, thành phố Huế, 
cách trung tâm thành phố 2 km về phía Bắc. 
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Hồ Tịnh Tâm 
  

 

     

Hồ Tịnh Tâm là một di tích cảnh quan được kiến tạo dưới triều Nguyễn. Trước 
đây, hồ nguyên là vết tích của đoạn sông Kim Long chảy qua Huế. Đầu thời Gia 
Long, triều đình cho cải tạo một số đoạn sông và khơi dòng theo hướng khác để 
tạo thành Ngự Hà và hồ Ký Tế. Hai bãi nổi trong hồ này được dùng làm nơi xây 
dựng kho chứa thuốc súng và diêm tiêu. Năm Minh Mạng thứ 3 (1822), triều 
Nguyễn đã huy động tới 8000 binh lính tham gia vào việc cải tạo hồ. Năm 1838, 
vua Minh Mạng cho di dời hai kho sang phía đông, tái thiết nơi này thành chốn 
tiêu dao, giải trí và gọi là hồ Tịnh Tâm. Dưới thời vua Thiệu Trị đây được xem là 
một trong 20 cảnh đẹp đất Thần Kinh. 
 
Tàng thư lâu 
 
Tàng thư lâu là được xây dựng năm 1825 trên hồ Học Hải trong kinh thành Huế, 
dùng làm nơi lưu các công văn cũ của cơ quan và lục bộ triều đình nhà Nguyễn. 
Đây có thể coi là một Tàng Kinh Các của Việt Nam dưới triều Nguyễn lưu trữ các 
tài liệu văn bản quý hiếm liên quan đến sinh hoạt của triều đình và biến đổi của 
đất nước. Chỉ riêng số địa bạ thời Gia Long và Minh Mạng lưu trữ ở đây đã lên 
đến 12.000 tập. Có thể nói Tàng thư lâu rất quan trọng trong việc chứa các tài 
liệu và địa bạ, giấy tờ quan trọng lúc bấy giờ. 
 
Viện Cơ Mật - Tam Tòa 
 
Là cơ quan tư vấn của nhà vua gồm bốn vị đại thần từ Tam Phẩm trở lên, là Đại 
Học Sĩ của các điện Đông Các, Văn Minh, Võ Hiển và Cần Chánh. Viện lúc đầu 
đặt ở nhà Tả Vu. Sau khi kinh đô thất thủ năm 1885 phải dời đi đến nhà của bộ 
Lễ, rồi bộ Binh, và cuối cùng là về chùa Giác Hoàng vùng với toà Giám Sát (của 
người Pháp) và Trực Phòng các bộ nên gọi là Tam Toà. Hiện nay Tam Tòa nằm 
ở địa chỉ 23 Tống Duy Tân, thuộc phường Thuận Thành, ở góc Đông-Nam bên 
trong kinh thành Huế, hiện là trụ sở của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. 
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Cửu vị thần công 

 

 

    
 
Cửu vị thần công là tên gọi 9 khẩu thần công được các nghệ nhân Huế đúc dưới 
thời vua Gia Long. Sau khi đánh bại nhà Tây Sơn, khi lên ngôi, vua Gia Long liền 
cho các nghệ nhân đương thời tập trung tất cả chiến lợi phẩm là binh khí và vật 
dụng bằng đồng để đúc thành 9 khẩu thần công làm vật chứng cho chiến thắng 
vẻ vang của mình. Công việc đúc chính thức từ năm 1803 và hoàn thành vào 
năm 1804. 
 
Hoàng thành Huế 
 
Hoàng Thành nằm bên trong Kinh Thành, có chức năng bảo vệ các cung điện 
quan trọng nhất của triều đình, các miếu thờ tổ tiên nhà Nguyễn và bảo vệ Tử 
Cấm Thành - nơi dành riêng cho vua và hoàng gia. Hoàng Thành và Tử Cấm 
Thành thường được gọi chung là Đại Nội.   

 

 
Một cổng của cung điện hoàng gia ở Huế năm 1931 
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Vẻ đẹp người con gái Huế  năm 1931. 

  

 
Thầy đồ đứng cạnh cổng trường học trong Hoàng Thành ( Các bức ảnh màu 

Hoàng thành Huế năm 1931 của nhiếp ảnh gia W.Robert Moore) 

   
Các di tích trong Hoàng Thành gồm: 
 
Ngọ Môn 
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Ngọ Môn là cổng chính phía nam của Hoàng Thành Huế được xây dựng vào 
năm Minh Mạng 14 (1833). Ngọ Môn có nghĩa đen là Cổng giữa trưa hay Cổng 
xoay về hướng Ngọ, là cổng lớn nhất trong 4 cổng chính của Hoàng thành Huế. 
Về mặt từ nguyên học, "Ngọ Môn" có nghĩa là chiếc cổng xoay mặt về hướng 
Ngọ, cũng là hướng Nam, theo Dịch học là hướng dành cho bậc vua Chúa. 
 
Điện Thái Hoà và sân Đại Triều Nghi 
  
Điện Thái Hoà là cung điện nằm trong khu vực Đại Nội của kinh thành Huế. Điện 
cùng với sân chầu là địa điểm được dùng cho các buổi triều nghi quan trọng của 
triều đình như: lễ Đăng Quang, sinh nhật vua, những buổi đón tiếp sứ thần chính 
thức và các buổi đại triều được tổ chức 2 lần vào ngày mồng 1 và 15 âm lịch 
hàng tháng. Trong chế độ phong kiến cung điện này được coi là trung tâm của 
đất nước. Điện được xây dựng vào năm 1805 thời vua Gia Long. Năm 1833 khi 
vua Minh Mạng quy hoạch lại hệ thống kiến trúc cung đình ở Đại Nội, trong đó có 
việc cho dời điện về mé nam và làm lại đồ sộ và lộng lẫy hơn. 
 
Triệu Tổ Miếu 
 
Triệu Tổ miếu còn gọi là Triệu Miếu, được xây dựng năm Gia Long thứ 3 (1804). 
Miếu này nằm ở phía bắc của Thái Miếu trong hoàng thành Huế, là miếu thờ 
Nguyễn Kim, thân sinh của chúa Tiên Nguyễn Hoàng. 
 
Hưng Tổ Miếu 
 
Hưng Tổ Miếu còn gọi là Hưng Miếu là ngôi miếu thờ cha mẹ vua Gia Long (ông 
Nguyễn Phúc Luân (hay Nguyễn Phúc Côn) và bà Nguyễn Thị Hoàn), vị trí ở Tây 
Nam Hoàng thành Huế|hoàng thành (cách Thế Miếu chừng 50 mét về phía Bắc). 
 
Thế Tổ Miếu 
 
Thế Tổ Miếu thường gọi là Thế Miếu tọa lạc ở góc tây nam bên trong Hoàng 
thành Huế, là nơi thờ các vị vua triều Nguyễn. Đây là nơi triều đình đến cúng tế 
các vị vua quá cố, nữ giới trong triều (kể cả hoàng hậu) không được đến tham 
dự các cuộc lễ này. 
 
Thái Tổ Miếu 
 
Thái Tổ Miếu còn gọi là Thái Miếu là miếu thờ các vị chúa Nguyễn, từ Nguyễn 
Hoàng đến Nguyễn Phúc Thuần. Miếu được xây dựng từ năm Gia Long 3 (1804) 
ở góc Đông Nam trong Hoàng thành, đối xứng với Thế Tổ Miếu ở phía Tây Nam. 
 
Cung Diên Thọ 
 
Cung Diên Thọ tên ban đầu là cung Trường Thọ, các tên khác là Từ Thọ, Gia 
Thọ, Ninh Thọ; được bắt đầu xây dựng năm 1803 để làm nơi sinh hoạt của 
Hoàng Thái Hậu của triều Nguyễn. 
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Cung Trường Sanh 
 
Cung Trường Sanh hay Cung Trường Sinh (còn có tên gọi khác là Cung Trường 
Ninh), được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ nhất (1821) ở phía Tây Bắc 
Hoàng thành với vai trò ban đầu là hoa viên, nơi các vua triều Nguyễn mời mẹ 
mình đến thăm thú ngoạn cảnh. Về sau cung được được chuyển thành nơi ăn ở 
sinh hoạt của một số bà hoàng thái hậu và thái hoàng thái hậu. Trong thời kỳ rực 
rỡ nhất, kiến trúc cảnh quan của Cung Trường Sanh được vua Thiệu Trị xếp vào 
hàng thứ bảy của thắng cảnh đất Thần Kinh. 
 
Hiển Lâm Các 
 
Hiển Lâm Các được xây dựng vào năm 1821 và hoàn thành vào năm 1822 thời 
vua Minh Mạng nằm trong khu vực miếu thờ trong hoàng thành Huế, cao 17m và 
là công trình kiến trúc cao nhất trong Hoàng Thành. Đây được xem là đài kỷ niệm 
ghi nhớ công tích của các vua nhà Nguyễn và các quan đại thần có công lớn của 
triều đại. 
 
Cửu Đỉnh 

 

 

Cửu Đỉnh của nhà Nguyễn là chín cái đỉnh bằng đồng đặt ở trước Hiển Lâm Các 
đối diện với Thế Miếu, phía Tây Nam Hoàng hành Huế. Tất cả đều được đúc ở 
Huế vào cuối năm 1835, hoàn thành vào đầu năm 1837. Mỗi đỉnh có một tên 
riêng ứng với một vị hoàng đế của triều Nguyễn, chúng có trọng lượng khác 
nhau và hình chạm khắc bên ngoài đỉnh cũng khác nhau. 9 đỉnh đó là: Cao Đỉnh, 
Nhân Đỉnh, Chương Đỉnh, Anh Đỉnh, Nghị Đỉnh, Thuần Đỉnh, Tuyên Đỉnh, Dụ 
Đỉnh, và Huyền Đỉnh. 
 
Điện Phụng Tiên 
 
Điện Phụng Tiên là một ngôi điện nằm ở gần cửa Chương Đức, phía trước Cung 
Diên Thọ, cửa tây của Hoàng Thành được vua Gia Long và vua Minh Mạng xây 
dựng dùng để thờ cúng các vua triều Nguyễn. Khác với Thế Miếu, điện này tuy 
cũng thờ các vị vua và hoàng hậu nhà Nguyễn nhưng nữ giới trong triều được 

http://khamphahue.com.vn/Upload/VHDL/VanHoa/DiSan/VatThe/2014/CodoHue/Cuudinh1_1.jpg
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phép đến đây cúng tế. Ngoài ra, nó còn là nơi lưu trữ nhiều bảo vật của nhiều 
đời vua nhà Nguyễn. Tháng 2 năm 1947, toàn bộ điện bị đốt cháy, hiện nay chỉ 
còn lại cửa Tam Quan và vòng tường thành còn tương đối nguyên vẹn. 
 
Tử Cấm thành 
  
Tử Cấm Thành nguyên gọi là Cung Thành là vòng tường thành thứ 3 của Kinh 
đô Huế, giới hạn khu vực làm việc, ăn ở và sinh hoạt của vua và hoàng gia. 
 
Các di tích trong Tử cấm thành gồm: 
 
Tả Vu và Hữu Vu 
 
Tả Vu và Hữu Vu được xây dựng vào đầu thế kỷ 19, và cải tạo vào năm 1899. 
Tả Vu là toà nhà dành cho các quan văn, còn Hữu Vu là toà nhà dành cho các 
quan võ; đây là nơi các quan chuẩn bị nghi thức trước khi thiết triều, nơi làm việc 
của cơ mật viện, nơi tổ chức thi đình và yến tiệc. 
 
Vạc đồng 
 
Tại cố đô Huế hiện còn lưu giữ và trưng bày 15 chiếc vạc đồng là những tác 
phẩm nghệ thuật thể hiện trình độ kỹ thuật đúc và mỹ thuật tuyệt vời. Trong số 
đó, 11 chiếc được đúc từ thời các chúa Nguyễn, còn 4 chiếc được đúc vào thời 
Minh Mạng. 
 
Điện Kiến Trung 
 
Điện Kiến Trung trong Tử Cấm thành (Huế) được vua Khải Định cho xây vào 
năm 1921-1923 cùng thời gian với xây lăng để làm nơi sinh hoạt của vua trong 
hoàng cung. Sau này, vua Bảo Đại cho tu sửa lại điện, tân trang các tiện nghi 
Tây phương và cùng hoàng hậu Nam Phương dọn về ở tại đây. 
 
Điện Cần Chánh 
 
Điện Cần Chánh trong Tử Cấm thành (Huế), được xây dựng năm Gia Long thứ 3 
(1804), sau còn được tu bổ nhiều lần. Điện là nơi vua thiết triều, thường tiếp sứ 
bộ ngoại giao, tổ chức yến tiệc của hoàng gia và triều đình của triều Nguyễn, 
hiện nay đã trở thành phế tích do bị phá huỷ từ năm 1947. 
 
Hoàng đế Khải Định làm việc ở Cần Chánh điện. Nguồn: Trung tâm bảo tồn di 
tích cố đô Huế lưu trữ 
 
Thái Bình Lâu 
 
Thái Bình Lâu được vua Khải Định cho xây dựng vào năm 1919, đến năm 1921 
thì hoàn thành, là nơi để nhà vua có thể nghĩ ngơi lúc rảnh rỗi, cũng là chỗ để 
nhà vua đọc sách, viết văn, làm thơ, thư giản. 
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Duyệt Thị Đường 

 

  

  Duyệt Thị Đường - theo như các tài liệu và thư tịch cổ hiện còn lại cho biết -  là 
một trong những nhà hát cổ nhất của Việt Nam . Đây là nhà hát của hoàng cung, 
nơi dành cho vua và những người trong hoàng tộc thưởng thức các loại hình 
nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là nghệ thuật tuồng cổ. Nhà hát Duyệt Thị 
Đường được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 7 (1826). 
 
Duyệt Thị Đường - theo như các tài liệu và thư tịch cổ hiện còn lại cho biết -  là 
một trong những nhà hát cổ nhất của Việt Nam . Đây là nhà hát của hoàng cung, 
nơi dành cho vua và những người trong hoàng tộc thưởng thức các loại hình 
nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là nghệ thuật tuồng cổ. Nhà hát Duyệt Thị 
Đường được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 7 (1826). Trong ảnh: sân khấu 
chính của Duyệt Thị Đường. 
 
Duyệt Thị Đường được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 7 (năm 1826) nằm 
bên trong Tử Cấm Thành, là một nhà hát dành cho vua, hoàng thân quốc thích, 
các quan đại thần xem biễu diễn các vở tuồng. Đây được xem là nhà hát cổ nhất 
của ngành sân khấu Việt Nam. Từ năm 2004, Duyệt Thị Đường được Trung tâm 
bảo tàng di tích cố đô Huế khôi phục và đưa vào hoạt động biểu diên nhã nhạc 
cung đình Huế phục vụ khách du lịch. 
 
Các di tích ngoài kinh thành: 
 
Lăng Gia Long 
 
Lăng Gia Long còn gọi là Thiên Thọ Lăng bắt đầu được xây dựng từ năm 1814 
và đến năm 1820 mới hoàn tất. Lăng thực ra là một quần thể nhiều lăng tẩm 
trong hoàng quyến. Toàn bộ khu lăng này là một quần sơn với 42 đồi, núi lớn 
nhỏ, trong đó có Đại Thiên Thọ là ngọn núi lớn nhất được chọn làm tiền án của 
lăng và là tên gọi của cả quần sơn này. 
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Lăng Minh Mạng 
 
Tháng 2 năm 1820 vua Gia Long băng hà, con trai thứ tư là Phúc Kiểu, húy là 
Đảm lên nối ngôi, đặt niên hiệu Minh Mạng. Minh Mạng là ông vua có nhiều đóng 
góp vào việc ổn định và xây dựng vương triều Nguyễn, mở mang đất nước, củng 
cố nền thống nhất quốc gia… 
 
Lăng Minh Mạng còn gọi là Hiếu lăng do vua Thiệu Trị cho xây dựng từ năm 
1840 đến năm 1843 để chôn cất vua cha Minh Mạng. Lăng nằm trên núi Cẩm 
Khê, gần ngã ba Bằng Lãng là nơi hội lưu của hai dòng Hữu Trạch và Tả Trạch 
hợp thành sông Hương, cách cố đô Huế 12 km. 
 
Lăng Thiệu Trị 
 
Lăng Thiệu Trị nằm ở địa phận làng Cư Chánh, xã Thủy Bằng, huyện Hương 
Thủy, cách Kinh thành chừng 8km. Ở ngôi vua được 7 năm, vua Thiệu Trị lâm 
bệnh mất ngày 4-11-1847 (thọ 41 tuổi). Sinh thời, nhà vua chưa nghĩ đến cái 
chết của mình và không muốn binh, dân hao tổn quá nhiều sức lực và của cải, 
nên ông chưa xây cất sơn lăng. 
 
Lăng Thiệu Trị còn gọi là Xương Lăng nằm ở địa phận thôn Cư Chánh, xã Thủy 
Bằng, thị xã Hương Thủy. Được vua Tự Đức cho xây dựng vào năm 1847 để 
chôn cất vua cha Thiệu Trị. là nơi chôn cất hoàng đế Thiệu Trị. So với lăng tẩm 
các vua tiền nhiệm và kế vị, lăng Thiệu Trị có những nét riêng. Đây là lăng duy 
nhất quay mặt về hướng Tây Bắc, một hướng ít được dùng trong kiến trúc cung 
điện và lăng tẩm thời Nguyễn. 
 
Lăng Tự Đức 

 

     

Lăng Tự Đức được chính vua Tự Đức cho xây dựng khi còn tại vị, là một quần 
thể công trình kiến trúc, trong đó có nơi chôn cất vua Tự Đức tọa lạc trong một 
thung lũng hẹp thuộc làng Dương Xuân Thượng, tổng Cư Chánh (cũ), nay là 
thôn Thượng Ba, phường Thủy Xuân, thành phố Huế. Lúc mới xây dựng, lăng có 
tên là Vạn Niên Cơ, sau cuộc nổi loạn Chày Vôi, Tự Đức bèn đổi tên thành 
Khiêm Cung. Sau khi Tự Đức mất, lăng được đổi tên thành Khiêm Lăng. Lăng có 
kiến trúc cầu kỳ, phong cảnh sơn thủy hữu tình và là một trong những lăng tẩm 
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đẹp nhất của vua chúa nhà Nguyễn. 
 
Lăng Đồng Khánh 
 
Lăng Đồng Khánh được xây dựng trên vùng đất thuộc làng Cư Sĩ, nay là thôn 
Thượng Hai, xã Thủy Xuân, thành phố Huế. Xung quanh lăng này có rất nhiều 
lăng mộ của bà con quyến thuộc nhà vua. 
 
Lăng Ðồng Khánh còn gọi là Tư Lăng tọa lạc giữa một vùng quê thuộc làng Cư 
Sĩ, xã Dương Xuân ngày trước (nay là thôn Thượng Hai, phường Thủy Xuân, 
thành phố Huế). Nguyên trước đây là Ðiện Truy Tư được vua Đồng Khánh xây 
dựng để thờ cha mình là Kiên Thái Vương. Khi Ðồng Khánh mắc bệnh và đột 
ngột qua đời. Vua Thành Thái (1889-1907) kế vị trong bối cảnh đất nước gặp 
nhiều khó khăn, kinh tế suy kiệt nên không thể xây cất lăng tẩm quy củ cho vua 
tiền nhiệm, đành lấy điện Truy Tư đổi làm Ngưng Hy để thờ vua Ðồng Khánh. 
 
Lăng Dục Đức 
  
Lăng Dục Ðức tên chữ An Lăng là một di tích trong quần thể di tích cố đô Huế, là 
nơi an táng vua Dục Ðức, vị vua thứ 5 của triều đại nhà Nguyễn.Lăng Dục Đức 
cũng chính là nơi Thiên Táng của vua Dục Đức khi xưa 
 
 Lăng Dục Đức 
 
Lăng Dục Ðức tên chữ An Lăng tọa lạc tại thôn Tây Nhất, làng An Cựu, xưa 
thuộc huyện Hương Thủy, nay thuộc phường An Cựu, thành phố Huế, cách 
trung tâm thành phố chưa đầy 2 km; là nơi an táng của 3 vua nhà Nguyễn: Dục 
Ðức, Thành Thái và Duy Tân. Dục Đức lên ngôi năm 1883 được 3 ngày thì bị 
phế trất và mất, sau này con ông là vua Thành Thái (lên ngôi năm 1889) cho xây 
lăng để thờ cha đặt tên là An Lăng. Năm 1954, khi vua Thành Thái mất, thi hài 
được đưa về chôn tại địa điểm hiện nay trong khu vực An Lăng và được thờ ở 
ngôi điện Long Ân. Năm 1987, hài cốt vua Duy Tân được đưa về an táng cạnh 
lăng Thành Thái. 
 
Lăng Khải Định 
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Lăng Khải Định (còn gọi là Ứng Lăng) là lăng mộ của vua Khải Định (1885-1925), 
vị vua thứ 12 của triều Nguyễn, tọa lạc tại xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, 
tỉnh Thừa Thiên - Huế, cách Tp. Huế 10km. 
 
Lăng Khải Định còn gọi là Ứng Lăng toạ lạc trên triền núi Châu Chữ (còn gọi là 
Châu Ê) bên ngoài kinh thành Huế là lăng mộ của vua Khải Định, vị vua thứ 12 
của triều Nguyễn. Lăng được xây dựng từ năm 1920 ngay sau khi Khải Định lên 
ngôi. Về kiến trúc lăng Khải Định được người đời sau thường đặt ra ngoài dòng 
kiến trúc truyền thống thời Nguyễn bởi sự pha trộn kiến trúc Đông Tây Kim Cổ lạ 
thường, với các tác phẩm nghệ thuật ghép tranh sành sứ độc đáo. 
 
Các di tích khác 
 
Trấn Bình đài 
 
Trấn Bình đài nằm ở vị trí Đông Bắc kinh thành Huế bên ngoài cửa Trấn Bình 
được xây dựng năm Gia Long thứ 4 (1805), lúc đầu gọi là đài Thái Bình, đến 
năm Minh Mạng thứ 13 (1832) đổi thành Trấn Bình đài, dân gian gọi là đồn Mang 
Cá. Đây là cái pháo đài thứ 25 của Kinh thành Huế, một thành phụ của Kinh 
thành, cách thành chính chỉ một đoạn hào chung. 
 
Phu Văn Lâu 
 
Phu Văn Lâu nằm trên trục chính của Hoàng thành Huế phía trước Kỳ Đài, được 
xây dựng vào năm 1819 dưới thời vua Gia Long, dùng làm nơi niêm yết những 
chỉ dụ quan trọng của nhà vua và triều đình, hoặc kết quả các kỳ thi do triều đình 
tổ chức. Năm 1829, vua Minh Mạng dùng nơi đây làm địa điểm tổ chức cuộc đấu 
giữa voi và hổ, năm 1830 ông lại tổ chức cuộc vui chơi yến tiệc suốt 3 ngày để 
mừng sinh nhật của mình. 
 
Tòa Thương Bạc 
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Tòa Thương Bạc tọa lạc bên bờ Nam sông Hương, bên ngoài cổng Thượng Tứ 
được vua Tự Đức cho xây dựng năm 1936, tại vị trí hiện nay, cách vị trí Thương 
Bạc Viện cũ khoảng 100m để ghi nhớ di tích Thương Bạc Viện. Đây là trụ sở để 
đón tiếp các sứ thần nước ngoài. Công trình này được xây bằng vật liệu mới như 
xi măng, sắt thép; mặt nền hình bát giác, mái chia 2 tầng lợp ngói lưu ly, cấu trúc 
thanh nhã, hài hòa với cảnh vật xung quanh. 
 
Văn miếu  
  

Văn Miếu còn gọi là Văn Thánh Miếu là nơi thờ Khổng Tử và dựng bia tiến sĩ. 
Miếu được chính thức xây dựng vào năm 1808 dưới triều vua Gia Long và có 
quy mô uy nghi đồ sộ, nằm bên bờ sông Hương, thuộc địa phận thôn An Bình, 
làng An Ninh, phía Tây Kinh thành Huế. 

  

  

  

 

 
Các tân khoa bái tạ tại Văn Miếu xưa. Ảnh: hueworldheritage.org.vn 

  

 
Võ Miếu 
  
Võ Miếu hay Võ Thánh miếu tại Huế được khởi công xây dựng từ tháng 9 năm Ất 
Mùi (1835) thời Minh Mạng tại làng An Ninh thuộc huyện Hương Trà, phía bên 
trái Văn Miếu, trước mặt là sông Hương. Đây là nơi thờ phụng và ghi danh 
những danh tướng Việt Nam, những tiến sĩ đỗ trong 3 khoa thi võ dưới triều 
Nguyễn, đây còn là nơi thờ một số danh tướng Trung Quốc. 
 
Đàn Nam Giao 
 
Đàn Nam Giao triều Nguyễn được xây dựng vào năm 1803, đặt tại làng An Ninh, 
thời vua Gia Long. Năm 1806, đàn được dời về phía nam của kinh thành Huế, 
trên một quả đồi lớn thuộc làng Dương Xuân, nay thuộc địa phận phường 
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Trường An, thành phố Huế. Đây là nơi các vua Nguyễn tế trời. 
 
Một số hình ảnh lễ tế Nam Giao xưa (năm 1935) :   

  

 

 
Lễ Nam Giao - Đám rước qua Ngọ Môn 

 

 
Lễ Nam Giao - Đám rước qua Vọng lâu  cửa Ngăn (1935) 

 

 
Lễ Nam Giao - Long tượng dẫn đầu đám rước (1935) 
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Đoàn Ngự đạo trở về. Nguồn:  Nguyễn Văn Liêm 

  

 
Hổ Quyển 

 

 

    

Hổ Quyền còn đọc là Hổ Khuyên tọa lạc tại địa phận thôn Trường Đá, xã Thủy 
Biều, thành phố Huế; được xây dựng năm Minh Mạng thứ 11 (1830), là một 
chuồng nuôi hổ và là một đấu trường độc đáo. Dưới triều Nguyễn đây là đấu 
trường của những cuộc tử chiến giữa voi và hổ nhằm tế thần trong ngày hội và 
phục vụ nhu cầu giải trí tiêu khiển cho vua, quan lại và người dân. 
 
Điện Voi Ré 
 
Điện Voi Ré nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 5 km về phía Tây-Nam, 
cách Hổ Quyền khoảng 400m, trên địa phận thôn Trường Đá thuộc xã Thủy 
Biều, thành phố Huế. Tương truyền, dưới thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, nhân 
dân địa phương đã làm lễ an táng, xây mộ cho một con voi của một dũng tướng 
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chết trận, gọi là mộ Voi Ré. Sau khi lên ngôi, vua Gia Long đã cho xây dựng bên 
cạnh mộ con voi một ngôi điện thờ với tên gọi là Long Châu Miếu để thờ các vị 
thần bảo vệ và miếu thờ bốn con voi dũng cảm nhất trong chiến trận của triều 
Nguyễn. Từ truyền thuyết và sự kiện lịch sử như vậy, dân gian quen gọi ngôi 
miếu này là điện Voi Ré. 
 
Điện Hòn Chén 
 
Điện Hòn Chén tọa lạc trên núi Ngọc Trản, thuộc làng Ngọc Hồ, xã Hương Hồ, 
huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Núi Ngọc Trản xưa có tên là Hương 
Uyển Sơn, sau mới đổi tên là Ngọc Trản (có nghĩa là chén ngọc), dân gian vẫn 
quen gọi là Hòn Chén vì nó ngay ngắn tròn trĩnh như hình chén úp. Cũng vì vậy, 
người ta quen gọi ngôi điện thờ Thánh mẫu tọa lạc giữa lưng chừng núi là điện 
Hòn Chén. Ðiện Hòn Chén là nơi ngày xưa người Chàm thờ nữ thần PoNagar, 
sau đó người Việt theo Thiên Tiên Thánh Giáo tiếp tục thờ bà dưới xưng Thánh 
Mẫu Thiên Y A Na. 
 
Chùa Thiên Mụ 

 

 

     

Chùa Thiên Mụ là một ngôi chùa nằm trên đồi Hà Khê, tả ngạn sông Hương, 
cách trung tâm thành phố Huế khoảng 5 km về phía tây. Chùa Thiên Mụ chính 
thức khởi lập năm Tân Sửu (1601), đời chúa Tiên Nguyễn Hoàng vị chúa 
Nguyễn đầu tiên ở Đàng Trong. Đây có thể nói là ngôi chùa cổ nhất của Huế. 
 
Trấn Hải Thành 
 
Trấn Hải Thành (Thành trấn giữ mặt biển) là một thành lũy dùng để bảo vệ kinh 
đô triều Nguyễn được xây dựng ở cửa ngỏ Phía Đông kinh thành Huế, cách đó 
10 km đường sông và 13 km đường bộ. Cửa biển này người ta gọi là yêu Hải 
Môn - hay Cửa Eo (Cửa Lấp). Năm 1813, Gia Long cho xây dựng Trấn Hải Đài 
và đổi tên Cửa Eo thành Cửa Thuận An. Đến năm 1834, vua Minh Mạng cho đổi 
tên Trấn Hải đài ra Trấn Hải thành. 
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Nghênh Lương Đình 

 

 
Nghênh Lương Đình là nơi thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ 

thuật tại Huế. 
 

Nghênh Lương Đình hay Nghênh Lương Tạ là một công trình nằm trên trục dọc 
từ Kỳ đài ra đến Phu Văn Lâu được xây dựng dưới triều vua Tự Đức thứ 5 
(1852), dùng làm nơi nghỉ chân của nhà vua trước khi đi xuống bến sông để lên 
thuyền rồng hoặc làm nơi hóng mát. 
 
Cung An Định 

  

 

                                  (Ảnh: Ngọc Bích/Khám phá Huế) 

  

Cung An Định tọa lạc bên bờ Viet An Cựu, xưa thuộc phường Đệ Bát – Thị xã 
Huế, nay tại số 97 đường Phan Đình Phùng, Thành phố Huế, là cung điện riêng 
của vua Khải Định từ khi còn là thái tử đến khi làm vua, sau này được Vĩnh Thuỵ 
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thừa kế và từng sống ở đây sau khi thoái vị. 
 
Giá trị nổi bật 
 
Tại phiên họp lần thứ 17 của Uỷ ban Di sản thế giới, Colombia từ ngày 6 đến 
11/12/1993, UNESCO đã công nhận quần thể di tích Cố đô Huế là di sản văn 
hoá thế giới với tiêu chí (Ciii): là là biểu trưng cho sự nổi bật về uy quyền của một 
đế chế phong kiến đã mất của Việt Nam vào thời kỳ Viet thịnh nhất của nó đầu 
thế kỷ 19; và tiêu chí (Civ): là một điển hình nổi bật của một kinh đô phong kiến 
phương Đông, gồm 16 hạng mục, trong đó đáng chú ý là hệ thống Cung điện 
trong tử cấm thành, Hoàng Thành, Kinh Thành, các lăng tẩm, đàn Nam Giao, 
Văn Miếu, Võ Miếu, Chùa Thiên Mụ, Hồ Quyền… 
 
Năm 1993, UNESCO đã công nhận quần thể di tích Cố đô Huế là di sản văn hoá 
thế giới, là biểu trưng cho sự nổi bật về uy quyền của một đế chế phong kiến đã 
mất của Việt Nam vào thời kỳ Viet thịnh nhất của nó đầu thế kỷ XIX. 
 
Một sự kiện trọng đại trong lịch sử văn hoá Việt Nam, tài sản đầu tiên của Việt 
Nam được ghi tên vào danh mục Di sản thế giới, khẳng định giá trị mang tính 
toàn cầu của quần thể di tích Cố đô Huế. Theo đánh giá của UNESCO, quần thể 
di tích Cố đô Huế đã hội đủ các yếu tố: 
 
 - Tiêu biểu cho những thành tựu nghệ thuật độc đáo, những kiệt tác do bàn tay 
con người tạo dựng. 
 
- Có giá trị to lớn về mặt kỹ thuật xây dựng, nghệ thuật kiến trúc trong một kế 
hoạch phát triển đô thị hay một chương trình làm đẹp cảnh quan tại một khu vực 
văn hoá của thế giới. 
 
 - Một quần thể kiến trúc tiêu biểu của một thời kỳ lịch sử quan trọng. 
 
- Kết hợp chặt chẽ với các sự kiện trọng đại, những tư tưởng hay tín ngưỡng có 
ảnh hưởng lớn, hay với các danh nhân lịch sử./. 
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