
UY BAN NHAN DAN 
THI XA CITJA LO 

So /UBND —VH 
V/v gop ' di.r thão danh m1c 
dt ten diing thj xã Cira Là 

CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc hp - Tit do - Hnh phñc 

Cñ'a Lô,  ngayOjthang  6 näm 2021 

Kinh gi.r1: UBND các phu'è'ng. 

Thirc hin k hoach s 1457/SVHTT-QLDSVH ngày 03/6/202 1 cüa S Van 

hóa Th thao tinh Ngh An v vic gop dir tháo danh mç1c dt ten duô'ng thj xà 
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HQI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH NGH1 AN Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

Ngh An, ngây tháng 6 nàrn 2021 

DVTHAO 

DANH MUC 

Các tuyn du*ng dir kin dt ten trên dja bàn thj xã Cila Là (Dçrt 2) 

(Ban hành kern theo Nghf quyét so' /2021/NQ-HDND ngây ./2020 cza HDND tinh) 

TT Ten tuyn du*ng Dim dãu Diem cuôi 
Chiu 

dài 
(in) 

Chiu 
rng 
nên 

du'ô'ng 
hin 
trng 
(m) 

Chiêu 
rng 
nên 

duông 
quy 

hoch 
(in) 

Kêt cau 
duOng 

Ghi chñ 

I Phur&ng Nghi Tan 

I Nguyen Hi Du'ông Trii Bang Dinh Tiên Hoâng 650 15 15 B. Nhira 
Danh thn 
1hôi Lê 

2 Dinh Tin 1-bang fDu'Ong Tri Bang Phm Su' Mçinh 970 30 30 B. Nhra 

Vua lap 
nn tnêu 
dii nhà 
Dinh 

3 Du'ong Thñc Hp Dinh Tiên Hoâng Du'ô'ng QH - I Sm 590 12 12 B. Nhira Danh si 



tn êu 
Nguyen 

4 Pham Str Mtnh Duô'ng Trii Bang Dinh Tiên Hoâng 650 30 30 D. Nhira 
Danh si 

thôi Trân 

5 Son Thüy Du'ông Vin Lc Du'ông Trti Bang 450 5-7 12 
Durng be 

tong 
Dia danh 

6 Tan Lôc Duông V?n  Lc Duông Trui Bang (bO kè) 460 5-7 9 
Duô'ng be 

tOng 
Dia danh 

7 Lê Hii'i Trñc 
Dung Nguyn Huy 

Nhu 
1-bang Nguyen Cat 510 6 9 

Dirông be 
tOng 

Danh y 
thô'i 

Nguyen 

IL Phu'ô'ng Nghi Thüy 

guyen B L(c Duông Pham 1-Iuy dtxOiig Nguyen Hue 760 5-7 7 
Dung be 

tong 

Danh 
tiró'ng thai 
Thy Smi 

III Phu'ô'ng Nghi Thu - Phuo'ng Thu Thüy 

9 L Thai To Du'ông Sao Narn Du&ng Nguyn Xi 2275 30 46 D. Nhi'a 
Vua triu 
nba L' 

10 Nguyen Tãi Can L' Thai TO Diing QH - 12rn 640 12 12 ft Nhira 
Nhà Khoa 
hoc 

11 Nguyn Tn Phu'ong Nguyn Tài Cn Dung QH - 12m 420 12 12 D. Nhira 
Danh 
tuóngthi 
Nguyen 

12 Phan DInh GiOt Nguyen Tâi Can Du'ng QH - 12m 465 12 12 D. Nhira 
AHLLVT-
Liêts 

13 Thai Ba Du Nguyn Cânh Qu 
Duô'ng QH — ( ngO durng 

Mai Th6c Loan) 
460 10 10 

Dung 
nhua 

Danh than 
triu Lê 

14 Di Can Dixông Cra Xá 
Duông Nguyn Näng 

'çinh 
430 14 14 D.Nhra 

Thi linh 
khOi nghia 

15 
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Trin Cao Van Dithng nhra -8m Duông Nguyen Nãng 
Tinh 

660 10 10 D. Nhi'a Lãnh ti 
chOng 



Phápô' 
Trung KS' 

16 Dng Tü KInh Duô'ng nhra -8m 
Duôiig Nguyen Näng 

Tinh 
670 10 10 D.Nhu'a 

ChI si yêu 
nu'Gc 

17 Tang Hit Ho Duô'ng Cãa Xa 
Du'ô'ng Nguyn Nàng 

Tinh 
430 14 14 B. Nhua 

ChI Si 

nuó'c 

18 
Nguyn Phan Chánh Du'ông Hoáng Ta Thôn 

Duông Nguyen Nang 
nh 

790 7 10 B. Nhu'a 
Danh h9a 

19 Vii Trong Phung Dumg Cfra Xá 
Dung Nguyn Nãng 

nh 
520 8 8 B. Nhu'a 

Nhã van 

20 Ch DInh Thông Duô'ng Lê Thánh Tong Duông Nguyn DInh H 580 7 9 B. Nhirra 
Danh 

nhân dja 
phu'ang 

Danh than 
thai 

Nguyen 
21 Lê Ltrö'ng Bat Di.thng Phüng Phiiic Kiu 

B. Lan Châu (Khánh 
Hap) 

660 7 9 
Duông be 

tong 

22 Bãu Lôi Duông Phñng Phiic kiêu 
B. Lan Chãu (Khánh 

Hçp) 
605 7 

Bucng be 
tOng 

DIa  danh 

23 Hoãng Khàc Döng Duô'ng Nguyn Hu Du'ô'ng Nguyn Su' Hôi 520 10 10 
Dithng be 

tOng 

Than khai 
canh khai 

Co.  

24 Bang Thñy Tram Du'ô'ng São Narn Du'O'ng Lé Van Mien 560 15 15 
Du'O'ng be 

tOng 
Lit SS' 

IV Phu'ô'ng Nghi Huong 

25 L Quôc Su' Du'ông São Narn 
Du?mg Nguyn Duy 

Trinh 
680 7 

be tOng- 
Cp phOi 

Cao tang 

26 Nguyen Thj Xãn 
Bu'O'ng Nguyn Sinh 

Cung 
Du'ô'ng Hoâng Th LC 585 7 1 5 B. Nhira 

Chin sS' 
Cách rnng 

27 Nguyn Trong Bat Duô'ng Nguyn Sinh 
Cung 

Du'ô'ng Triêu Viêt Vuo'ng 807 1 0.5 1 0.5 B. Nhirra Danh 
tuó'ng thô'i 
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Lê 

28 Nguyen Thin Chu'ong Du6ng Nguyen Thic Tii Disông NguyCn D1rc Cong 630 8 11 
Danh s' 
thOi LC 

29 Bach Dung Du'Ong São Narn 
D1xOTig NguyCn Sinh 

Cung 
1260 $ D.Nhu'a 

Dia danh- 
Ski' kin LS 

30 Nguyen Trçng Thu'ölig 
Du'ông Nguyen Th 

Phüc 
Dithng Hoâng Dan 1400 7 15 D. Nhra 

Danh 
tuóng thôi 

LC 

31 Nguyn Thj Phüc 
Duôiig Nguyn Sinli 

Cung 
DuO'ng Nguyen Duy 

Trinh 
400 7 D. Nhixa 

Chiên s' 
Cách m?ng 

32 Nguyen Hü'u Chinh 
Du'ng Nguyen Sinh 

Cung 
Dudng D Ba COng D?o  475 7 D. Nhira 

Danh 
tuó'ng thai 
Lê Tây 

Scm 

33 Chi Lang Dithng Trân Nhân TOng DuO'ng Lê Thánh Tong 350 10 12 D. Nhira 
Diadanh-
sirkin LS 

34 To Hüu Dithng L Nam D DuOng L Nam D 1355 12 12 D. Nhira Nhã tho 

35 NguyênTãiTuyên 
Dithng Nguyen Sinh 

Cung 
NguynTuân 750 10 15 D.Nhira 

Danh si 
thai 

Nguyn 

36 Ho Nguyen Trü'ng Du'ô'ng Trân Nhân TOng DuOng Lê Thánh Tong 410 7 D. Nhira 
Danh 

tuóng thyi 
nhàH 

37 Nguyn Tuân DuO'ng Trn Nhân Tong Du'rng Lê Thánh Tong 420 7 D. Nhira Nhà Van 

38 Th Lu' Dithng Binh Minh DuO'ng Mai Thñc Loan 320 12 12 D. Nhra Nhà tho 

39 Nguyn Cong Hoan Dirô'ng Binh Mirth Du'O'ng Nguyn Hu 635 27 27 
D.Cäp 

PhOi 
Nhàvãn 

40 Lu'u Quang Vii Du'ông BInh Minh Dwmg Mai ThOc Loan 325 27 27 
D. Cap 

PhOi 
Nhã vit 

kich 
41 Trinh cong son Du'ô'ng Binh Minh DuOng Mai Thi'tc Loan 325 1 0 1 5 D. Cap Nhçtc si 
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Phéi 

42 Diên Biên Phil 
Duô'ng Tan Viên (Ven 

Biên) 
Duông L' Narn D 520 30 30 D Nhira 

Dja danh- 
su' kiên 

43 Hoàng NgQc Phách 
DuOng Tan Viên (Ven 

Bién) 
DungAuCo' 445 12 12 DNhira 

Nhà Van 

44 Lê Phiing Hiêu 
Duông Tan Viên (Ven 

Biên) 
Du'ng Au C 445 12 12 D Nhira 

Danh 
tung thai 

L' 

45 Au Co' Du'&ng L?c  Long Quân DirOng To H€tu 485 30 30 
Nhua - 

Cp phi 

Nhân vat 
truyen 
thuyt 

46 LcLongQuIn Dung Tan Viên (Ven 
Biên) 

Lê Thánh Tong 855 30 30 
Nhân vat 
truyn 
thuyt 

Nhà khoa 
h9c 

47 Hoàng DInh Cãu Du'ô'ng Lê Thánh Tong Trân Can 775 8 D Nhira 

48 Trãn Can 
Drng Nguyn Van 

Linh 
Dung Lê Thánh TOng 800 8 D Nhira 

AHLLVT 

V Phu'ô'ng Nghi Hôa 

49 Hoa CIic Biên 
Du'rng Pham Nguyn 

Du 
DuOng L Dio Thânh 430 7 9 D Nhira 

Danh t1r 

50 Tiên Dung COng cháa Ththng Lam Son Du'ông Chil' Döng Tfr 1280 7 D Nhija 
Nhãn vat 

truyên 
thuyét 

51 Nguyn l3Inh Du'O'ng L Dio Thành Du'ô'ng Lê Chân 930 7 D Nhira Nhà tho' 

52 Lê Chân Du'O'ng Minh Mang Duô'ng Hai Ba Trung 1690 7 9 D Nhra 

Danh 
tu'ó'ng thO'i 

Iai Ba 
Tru'ng 
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53 Ba Huyn Thanh Quan Drông Hoâng Van Cu Duô'ng Hai Ba Trung 1520 7 36 D Nhu'a Nhâ th( 

VI Phtru'ng Nghi Hãi 

54 Pham Thj Ngc Dung 
Drông Ph?m Nguyen 

Du 
Du'ôna Cü'a Fiôi 750 7 12 D Nhu'a 

Than khai 
canh khai 

co,  

55 Hon Mat 
Du'ing Pham Nguyen 

Du 
D. Pham Thj Ngçc Dung 690 7 12 D Nhu'a 

Dia danh 

56 Lam Giang 
Duirng Phtm Nguy6n 

Du 
Du'ô'nu Cira Höi 710 9 12 D Nhu'a 

Danh t 

57 Lôc Châu Dung Ciia 1-1i Du'irng Lam Giang 525 7 12 D Nhra Dia danh 

58 Lôc Hal Dthng Cüa Hôi Duông Lam Giang 455 7 12 D Nhira Diadanh 

59 Nguyen TrQng Khang Du'ô'ng Cra Hi Du'Ong Lam Giang 390 10 15 D Nhira 
Than khai 
canh khai 

CG 

60 Hãi Giang 
Duông Pham Nguyn 

Du 
DumgCraHi 430 12 12 DNhira 

Dia danh 

61 Song Hãi 
DiRng Pham Nguyn 

Du 
D. Chit Dông Ti:r 830 7 D Nhira 

Da danh 

TONG: 61 TUYEN 
HQI BONG NHAN DAN T!NH NGH AN 
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UBND TINH NGH AN CQNGHOA XA HOI CHU NGHA VI1T NAM 
HDTV BTD TX CIA LO Bc 1p - Ttj' do - Hinh phüc 

TIEU CHI 

DT TEN DIJNG, PHO Till XA CUA LO (DQT 2) 

CAN CIY BE XAY DU'NG TIEU CIII: 

- Nghj djnh s 91/2005/ND-CP ngày 11/7/2005 cña ChInh phü ye vic ban 

hành QUy ch dt ten, di ten dithng, ph và cong trInh cong cong. 

- Thông ta s 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 cüa Bô Van hoá - 

Thông tin v Hithng dn thirc hin mt so diëu cüa Quy ch dt ten, dôi ten du'mg, 

ph và cong trInh cong cong. 

- Qui ho?ch thj xà Cüa Là dà duçc phé duyt. 

- Kinh nghim vic dat, di ten duà'ng, ph6 cüa mt s thành ph ion nhu: 

Ha Ni, Thành ph H Chi Minh, Dà Nng, Vinh... và hin trçtng ten du'ô'ng, ph6 

trên dia bàn Thi xã. 
i. yE TEN DANH NHAN, SIJ' KIN, D!A  DANH LCII sU' BU'O'C XEM XET, 

LA CHQN BE DT TEN DUNG, PHO: 

1 .Tên danh nhân: 

Là nhrng danh nhân tiêu biu, nhüng nhân vt ljch sir, van hoá ni ting, 

cO d(rc, có tài, có nhtrng dOng gop to ló'n cho sir nghip xây dirng và báo v to 

quc, qué hu'ng, có cOng 1n trên các linh v1rc: chInh trj, quân sir, kinh té, van 

hoá- ngh thut, y t, giáo diic, quc phOng an ninh, ngoi giao và các ngành khoa 

hpc ldiác, phát trin tInh hü'u ngh giUa các dan tc; duçc nhãn dan suy ton và thira 

nhân. 

- Nhüng danh nhân y, nhân vt y dã duçic các thu tich (sách ljch sñ', sách 

tü' din nhân vt ljch sir cüa Quc gia và Xir Ngh) ghi nhn và dã qua dài each 

day It nht là 5 nàm. 

- Uu tiên danh nhân, nhân vat là ngithi Ngh An, thj xã Cüa Lô và huyn 

Nghi Lc. 

- Danh nhân nithc ngoài phãi là ngithi có nhctng dóng gop 1n hoc có mOi 

lien h dc bit vó'i Thj xà Ctra Lô, vâi Nghê An. 

. CJ'iia thành các nhóm cu the' nliu' sau: 
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1 . 1. Danh nhân thuôc linh virc chInh trj, hoat dng xà hi: là nhüng nguOi 

giü' nhüng vj trI trii ct trong b may nhà nu'óc qua các th6i k' ljch sn, có nhüng 

dóng gop to ion cho sr tn vong và phát trin dt nuó'c, là tm guong sang v d?o 

dñ'c, duç'c nhiu nguOi ngung rn, bitt din. 

Déi vói danh nhân chInh trj hoit dng ô Ngh An: là nhüng ngui dirng du 

tinh, thành ph qua các thôi kS', & nhng mc th&i gian có ' nghia, có nhng dóng 

gop to ion, d 'a  nhü'ng du n ni bt trong qua trinh hinh thành và phát triên cüa 

th xã Cra LO, cia tinh Ngh An; là tAm gu'o'ng sang v dao  d&c, duc nhiêu ngu'Oi 

ngu&ng rn, bit dn. 

1 .2. Danh nhân thuc lTnh vuc Quân sir: là nhüng Anh hiing dan tc, nhü'ng 

danh tu&ng, git nhfTrng trpng trách quan trpng, nhrng nhân vit có dóng gop nôi 

tri trong sir nghip bão v và giài phóng dan tc, các phong trào yêu nu'óc tru'Oc 

1945; hoäc là nhüng anh hing lit s duç'c phong danh hiu Anh hñng LLVTND 

có thành tIch xut sc trong kháng chin cMng Pháp, chng M và trong cong 

cuc bào v dt nuó'c hin nay; là tArn gucrng sang v dao  dirc, du'çc nhiu ngu'O'i 

ngu&ng rn, biM den. 

1.3. Danh nhân thuc linh virc kinh t: là nh&ng nguô'i có cong chiêu dan 

khai canh 1p lang, phát trin kinh t, th six các ngành ngh truyn tMng ni ting; 

nhüng ngu&i có dóng gop ni tri trên 1mb virc kinh t du'Q'c phong danh hiu Anh 

hing Lao dng. 

1.4. Danh nhân van boa: nh&ng nhà khoa bang lO'n có liçc ham, hçc vl tir 

PhO bang (truâc 1945), hoc PGS, Tiên s9 tiêu biêu trên các linh virc (sau 1945) 

trO len; nhttng nhà giáo, thy thutc, ngh nhân, ngh si tiêu biu... có nhiu cng 

hin cho dan, cho nu'óc, duçc nhiu ngu'&i bit dn và ton vinh; 

Nhrng nba kiên true, hi hot, nhüng nhà van, nba thG... sang tao  nên nhUng 

cOng trInh dc sic, de lal  nhüng tác ph.m dc sc v kiên true, hi hoa, van h9c, 

ngh thut; nhü'ng nhà khoa hoc tiêu biu có h9c ham h9c vj, có nhü'ng phát rninh, 

cng hin ni bat trong các ngành khoa h9c dugc nhn các giái thuOng cao cüa 

quOc t quôc gia; 

2. Ten nhüng phong trào each mng, su kin ljch sir, chin thing chng xâm 

1ucc cO giá trj tiêu biêu cña dt nuO'c, cña Ngh An, cüa thj xã Cira Là. 

3. Ten nhü'ng dja danh nôi ting, có nghia và giá trj tiêu biëu v itch  sü, 

van hoá cüa dt nu'&c hoc dta  phuang; dja danh dà quen dung tü xua dn nay, dã 

di sâu vào tim thrc cüa nhân dan; ten dja phirnng kt nghia hoc có mi quan h 
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dc bit vi Thj xã Cüa Là; ten các nghê, lang nghê truyên thông tiêu biêu; ten 

môt s di tIch lich sü, van hoá, danh lam thing cãnh có giá trj tiêu biêu cüa quôc 

gia hoc dja phu'cing và dã ducc xp hang. 

4. Ten nhüng danh tü có ' nghTa tiêu biu ye chInh tn, van hoá, xã hi. 

ii. yE DIfONG, PHO: 
1. Nhu'ng diRng dã duçic xây dirng theo Quy hoch do thj cüa thj xã Cü'a 

Là, du'çic sr diing n djnh vri các 1oi dixing nhu sau: 

+ Du'ô'ng nhóm 1: gm thrng Quc 1, lien th xã, dithng lien pliuô'ng cO 

lông dithng tr 15 m tr len. 

+ Du'à'ng nhóm 2: gm các tuyn duô'ng ni thi, lien kMi lông duông lông 

duông lOrn dn di.ri 15m 

+ Dung nhóm 3: gm các tuyn dithng ni khi: có quy mô lông dirô'ng 

6.Orn den duài lOm. 

2. Chiu dài cüa duing tOi thiu 350m. 

3. Trixô'ng hcip dc bit không dü kIch thu'ó'c v chiki rng hoic chiêu dài; 

hoc các tuyn duing trong khu do thj có chiu rng 1 5m trO' len nhung không dñ 

kich thuó'c chiu dài theo tiêu chi së do HDTV xem xét cu the. 

4. Duô'ng có b rng nhO han qui djnh 0' trCn, giao ctt vó'i du'O'ng, ph Co ton 

thI dt ngO, hem, 1cit, ngách. 

Hi. yE NGUYEN TAC LA CHQN, SAP XEP: 

1. Can ci1 vào qui mô cüa driing, ph d dt ten cho thng vi thrn voc cña 

danh nhân, nhân 4t, sr kin, ' nghTa cüa danh tü', da danh, 

- Ten sir kin ljch sCr có ' nghTa dtc bit quan tr9ng hoc danh nhân, nhân 

vt tiêu biu nht trong s nhüng ngui tiêu biu nh.t du'9'c dtt cho các dcii !ô, các 

tnic dung, pM chInh ô' khu trung tam, tp trung dOng dan cu'. Qui rnô dirO'ng 

rng: tü 3 im tr& len. 

- Nhüng sir kin, danh tir, dja danh có ' nghia ló'n; nhü'ng danh nhân, nhân 

vtt ló'n, có tm ãnh huO'ng lan, có nhthig dóng gop lan cho sir nghip xây dirng và 

báo v t quc và cüa quê hixcing ducic dt tOn cho nhü'ng dung & khu trung tam 

có qui mO tixang cti lan: mt duô'ng rng tr 20rn - 30m. 

- Nhüng sr 1cin, danh tir, dja danh có ' nghia tuo'ng di lO'n; nhü'ng danh 

nhãn, nhân vt có tm ành huâng tiro'ng d& lan, có nhüng dóng gop tro'ng dôi lirn 

cho ski' nghip xây drng và bão v t quc và cüa quO hu'o'ng có th chçn dtt tOn 

cho nhQ'ng duO'ng có qui mo là: lông duang rng tr 1O,5rn - 20m. 
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- Nhüng danh nhân, nhân vt có thm ãnh huOng v1ra có the ch9n d.t ten cho 

nhüng duông co qui rnô là: lông du6ng rng t1r 5m - lOrn. 

2. Không dt ten duông, ph bng các ten ggi khác nhau cüa citing rnt danh 

nhân hen dja bàn thj x. 

3. Ten sir kin llch  s1r có ' nghia dc bit quan trQng hoic danh nhân lón 

nhung qui mô duàng chu'a dii thm till d dành cho dgt sau. 

4. Sap xp theo nhórn 1o.i hInh, theo then dai:  nhüng nhân vt có lien quan 

vó1 nhau, có chung linh vrc hot dng 1loc cüng thai dai  till tp trung a m9t khu 

vrc, vi tile ma trong rnt s truang hgp quy mô du'O'ng co th không tllIt sir phi2i 

hpp, tro'ng xiimg vó'i tarn co danh nhân. 

5. U'u tiên dt ten danh nhân cho throng trên dja bàn no'i sinh ra danh nhân do 

hoc có lien quai' d&i danh nhân do. 

6. Han  ch vic thay di ten duang, trü truang hçip that  can thiet d tranh gay 

phiên phirc, ton kern v kinh phi cüa Nhà nu'óc và cüa nhân dan.!. 

CHU TICH HDTV 

GIAM DOC SO VHTT 

Trãn Thi M5 Hanh 
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UBND TINH NGH1 AN 

HO! BONG TI]' VAN DJT TEN BIJONG 
Tn! XA CU'A LO 

CQNG HOA XA 1191 CHU NGHA VIT NAM 
Dc Ip - Tiy do - IHhnh phác 

   

      

NgJi An, ngày 1/iáng ithin 2021 

DANH MIJC 

Các tuyn du*ng d,r kiên dt ten trên dja bàn thj xã Cüa Là (dt 2) 

('Co lj lich dan/i nhân, dan/i tic, dia dan/i) 

TT 

(1) 
Ten dung 

(2) 

TrIch ngang 1 1ch danh nhân, 
sir kin, dja danh (3) 

lien 
trng 

(4) 

Dim 
dâu 
(5) 

Dim 
cuôi 
(6) 

Chiu 
diii 
(m) 
(7) 

Chiêu 
rng 
liiên 

trng 
(rn) 

(8) 

Chiêu 
rIng 
quy 

hoch 
(m) 
(9) 

Loai 
hinh 
(10) 

Nguyn Hi Nguyn Hi (TK XIV) Que quán lang 
Cuang Gián Nghi Xuân, Ha Tinh, sau 
do di cu dn lang Thu'cing Xá, huyn 
Chãn PhOc nay là xã Khánh Hp, 
huyn Nghi Lc, Ngh An. Ong dà 
cüng vói cha cüa rnInh là Nguyn Hpp 
có cong lón trong vic khai dan 1p p, 
mó mang trong do CO hai dng rnui 
lou Thu'çng Xá và Yen LuGng. 
Nguyen Hi cô 2 ngu'ô'i con trai là 
Nguyii Bin và Nguyn Xi vra là 

Nhira Dung 
Tri 
Bang 

Dinh 
Tiên 

Hoàng 

650 15 15 Danh 
than 

triu Lé 



khai ouoc conn than vua ía hat i khai 
canh khai CO kp ra hIn t(in yang dit 

Cira là nay nay. 

2. Dinh Tiên bang Dinh Tên Hoang (924 - 979). (ten 
that: Dinh BO Linh; Quê: Hoa Lu', 
(nay thuOc huyn Hoa Lu', tTnh 
Ninh BInh), con cUa Dinh Cong 
Trü', thU sC Hoan Chàu thai 
Du'o'ng Einh Ngh.Nam 967, ong 
lien kt vO'i sCt' quàn Trn, sCi'c càng 
manh, dánh dãu thng do, du'cyc 
tOn là Vn Thng Vu'o'ng. Nàm 
968, len ngôi hoàng d& dy'ng triu 
Dinh, dat 
qu6c hiu là Di C Vit, dinh dO 
tai Hoa Lu', dat niên hiëu Thai 
Blnh, cho dUc tindng, ban b6 
hinh pht. Nãm 970, sai sü' giâ 
thông hiu vO'i nhà T6ng. M& cü'a 
bincho thuyn nu'c ngoài dn 
buôn bàn. Cu6i näm 979, Dinh 
Tiên Hoàng và con câ là Dinh Lin 
bj sat hi. Lang vua du'çc xây dirng 

trên dinh nii MI Yen ô Hoa Lu', Ninh 

Bmnh. Larigxây dirng bing dá,quy mO 
kiên tric nhO và don giãn, phIa tru'ó'c 

dçi'ng bia dá có d dOng chü' "Dinh 

Nht'a Dtxông 
Trui 

Pham Su' 

M?nh 

970 30 3() Nhânvüt 
huyn 
tho?i 
thUyto 
dantpc 
Viet. 
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triêu - Tiên Hoàng d chi lang 
3. Du'o'ng Thüc Hp 

4 

Duong Thiic Hap (1835-1920) ChI 
s9 yêu nuóc, nhà tho. Quë lang 
Quinh Dôi, huyn Qu'nh Lu'u, tinh 
Ngh An. Hi nhO có ten là Du'ang 
Thüc Dinh, sau di thi tü tài rnói dôi 
là Thiic Hap. M côi cá cha ln mc 
nAm 28 tui, cuôc dô'i khoa cir cüa 
ông là cá mt sir kiên nhn dày 
cong. Nàm 1873 mâi d tü tài, näm 
1879 d Cu nhân, näm 1884 mâi do 
tin s khoa Giáp Than niên hiêu 
Kin Phüc. Lüc du lam Han lam 
biên tu, sung chirc Thira bin qu& 
su quán. Phong trào Cn Vuong ni 
Len, Ong cüng các nghia quân boat 
dng 0' vñng Nghia Dan, QuSr  Hop 
bay giô'. Khi Nguyn Xuân On bj 
bät,phong trào Can Vioiig lang 
xuOng, Ong ye lang Thu'911g Yen 
day hçc.Triu dInh Hu my ln gçi 
ông ra lam quan. Tü chi không 
du'cic, Ong phái ra lam Tun trp 
huyn QuS'nh  Lu'u (1888) Hu'o'ng 
biên phñ Din Châu (1890) rOi 
Quyn Tn phfi Anh Son, ri lam 

Nhi.ra Dinh 
Tiên 

Hoang 

Diông 
QH - 
15m 

590 12 12 Danh si 
triêu 

Nguyen 

3 



Dôc hoc Ngh Au (1891). Nãm 
1 899, örig xiii nghi hu'u ye lang mó' 
tnrng day hoc, hoc trô cüa ong có 
nhi6u nguYi thành d?t.  Ong dê 'a' 
cho dOi nhiêu tác phârn nôi tiêng 
nhir: An TTnh san thüy vinh, Chiêu 
quñn Xkt tái phñ.....Tho' van cüa 
ông tao nhã, có hn vâ duçc lixu 
truyn dn ngày nay. 

4. 

5 

Nguyn Str M4nh Pham Su' Manh sinh nàrn 1300 - 
1348, ten that là Pham D, nguô'i 
lang Hip Thach, huyn Hip San, 
nay là xã mang ten ông — xã Pham 
Manh, huyn Kinh Môn, tinh Hãi 
Diiong. 
Khi con nhó di h9c, ni ting th.n 
dng, 'aj dixçc th.y Chu Van An rén 
düa nên tài nàng tha van cña ông 
càng phát trin. Tucmg truyn rtng 
nñi Phirçmg Hoàng nai Chu Van An 
mô' tru'ô'ng dy hoc, ni11 Yen Phu, 

có dn thô' An Sinh Vu'ang và 
dng KInh Chii quC huo'ng ông, du 
t1rng là no'i d9c sách cüa Phrn Sr 
Mtnh. Ong d Thai h9c sinh (tu'o'ng 

Nh'a Drô'ng 
Trai 
Bang 

Dinh 
Tiên 

Hoàng 

650 30 30 Danh si 
thi 
Trân 

4 



du'o'ng tin si) khoa Qu' Ty (1323) 
và du9'c b diing lam quan ngay. 
Gn 50 näm lam quan dui ba triu 
vua Minh Tong, Hin TOng, Dii 
Tong, Ong dä darn nhim nhiêu 
trong trách. Nàm Mâu Tuât (1358), 
triu dInh cir ông giü chirc Nhp ni 
hành khin. Nàm Hai (1359) 
thäng chrc Hành khin tá ty lang 
trung. Ti näm Nhâm Dn (1362) 
thãng chirc Tn khu mt vin sir. Do 
darn nhim nhüng cong vic 1ón cüa 
triu dInh, ông phãi di khp dat 
nuó'c, tr chn biên cu'ong dn mien 
duyên haL Vn phóng khoáng, nên 
tói dâu Ong cüng di thäm các danh 
lam thing cãnh, d tho', nên tho' cüa 
ông trái rng khp dt nu'ó'c, 
KhOng nhüng là nhà thci siêu vit, 
Phçini Su' Minh con là nhà ngoi 
giao có tâi uyên bác. DO'i Trân Dii 
TOng (1341 — 1369) ông giü nhiu 
tr9ng trách v ngoi giao. Hôi do 
nhâ Nguyen sai sir là Vu'ong Si 
Hlành sang chit vn v c5t dOng. 
Trân Di TOng vO'i Phtm Su Minh 

5 



ra dôi dáp (1345). Nhô' uyén thông 
kinh SU, Iai kheo leo inem mong, 

ông dà bin bác thàng lcii, sr 

Nguyii không darn hich sách nhiu 

six nüa. Pham Su Manh lai duac vua 

cr di si'r biên bich, ông có lam mt 

chñrn tha khi di sir cüng vó'i nhng 

bài tha xró'ng h9a vó'i Du Qu si'r 

nhà Nguyen. Lê Qutt, btn van tha 

dôrig triCu, có tha tang 1ic len 

du'ng. 

5.  

Son Thuy 
6 

San Thüy là ten vit tat cña xóm Vn 
San, Van  Thüy thuc lang Van  Lc có 
ljch sir tfr dôi vua Lê Thun Tong 
(1732 - 1735). Hin nay, lang có dn 
Van Lc th Nguyn Six Hi — vj 
tixó'ng Trtn thu nhi thâp hãi mon có 

. ., • trong trach tran gus 12 cua bien tu Sam 
San (Thanh Hoa) den Cixa Tung 
(Quãng Binh) và có cong chiêu dan 1p 

ra lang Van  Lc và Tan Lc dông 
dic trñ phit cho dn nay. 

Be 

Tong 
Dithnc' 

Van Loc 

Dtrang 
Trai 
Bang 

450 5-7 12 Diadanh 

6.  Tan Lc Nghi Tan là mt trong nhüng vüng dat 
dixc thành lap cách ngày nay 500 näm 
do Thai Uy Nguyn Six Hi khai co lap 

Be 

Tong 
Du'ng 

Van Lc 
DixOig 

Trai 
Bang (b 

kê) 

460 5-7 9 Dia danh 
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p, bui du có ten là Hãi Ngung, sau 
dôi thành Hâi Giang. Ten gi Van  Lc, 
Tan Lic theo các tài 1iu da phuong 
thI duc dIt vào thñ Nguyn và tn tai 
cho dn truóc nám 1945, sau do di 
thãnh Long Châu, H9p Châu và hin 
nay là Nghi Tan. Day là lang có giáo 
xir Tan Lc vth ljch si'r xây drng hang 
tram nàm truc, gn lin vói di sang 
sinh hoat cüa bà con giáo dan, cilng 
nhu kt ni sr doàn kt lucmg giáo. 

7. 

Lê Hü'u Trác 

Lé Hü'u Trác (1720 - 1792) Qué a 
xã Thrcmg Thng, huyn Duxng Hào, 
tinh Hái Du'ang. Ong là 11gu0'i có tài 
hoc, sau khi thi d Huog Cng nhung 
khOng ra lam quan ma lCnh v quê a an 

tai qué ngoai xã Philic Lc, huyn 
Hu'crng Son, tinh Ha Tinh. Ong là mt 
van s', mt danh y ni ting duói thôi 
LC Hiên TOng, là nguô'i có tài luc hon 
I1gucYi, sOng rat thanh hem. Ong dã 
chü'a khOi bnh cho Mt nhiu nguô'i va 
dã d lai cho nn y hoc Viêt Nam môt 
bt5 sách d s vO cing qu' giá grn 66 
quyn khão cO'u v y hoc vâ du'cic hpc 
gçi là Hái ThuQng y lông tam iinh. 
Ong là Y su' kit xdit cüa nhân dan ta. 

Nhua 

và e 

tono 

Durng 
Nguyn 

Huy 
Nhu 

Cat 
510 6 9 

Danh Y 
thOi Lê 
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Nguyen Ba Lc 
9 

Nguyen Ba LOc (the ky XVIII) Qu 
xi Ngô Tru'ô'ng, huyn Chan LOc, nay 
là xà 1-lung Lc, thành phô Vinh. Ngh 
An. Thco Nguyen Hu tr buCi dàu, có 
sirc khóe vã vC ngh ho'n nguô'i, 
Nguyn Ba Lc dã cfing Nguyen Hu 
dánh thãng quân xâm luçic XiCm trong 
trân Rach Gtrn - Xoài Miit (1785) và 

trng chi buy 1 trong 5 dto auân cia 
. 

vua Quang Trung danh bai quanThanh 
a Thäng Long närn 1789. Nguyen Anh 
len ngôi vua 1p ra nhà Nguyn Gia 
Long, s9' bj trã thñ con cháu cüa 
Nghuyn Ba Lc dã chuyn tr xã Ngô 
Trtthng v dt Ba Trang thuc lang 
Song Lc, tong Dng Xá nay là xã 
Nghi Xuân, huyn Nghi Lôc. 

B L 

Tono 

'j 

Pharn Huy 

duôn 
N2uyn 

Hu 
760 5-7 7 

Danh 
''(7 tuonb  

thai Tay 
Son 

9. L Thai T6 

0 

L' Thai T (974 - 1028) Là L' 
Cong Un; Quê lang c6 Pháp 

(Dinh Bng, TCi' So'n, Bc Ninh). 
Thu& 
nhó, theo hoc và lam con nuOi nhà 
su' L' Khánh Van nên ly hp Lv'. 
Lam quan nhàTin Lé d4n chü'c 
diên tin chi huy sL', cO uy tin và 
th lgi'c trong triu. Khi Lê Long 
Dinh cht (1009), du'yc triu thn 
suy tOn len lam vua,tü'c L' Thai T. 

Nhra Du'ang 
São 

Nam 

Duing 
Nguyen 

Xi 

2275 30 46 Vua 
triêu nhà 

Lr 
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Nàm 1010, L' Thai T xung chiu 
di do tO' Hoa Lu' ra thành Dai La, 
dt tOn là Thãng Long. Ong dIch 
than t chCvc xày dçvng kinh thành, 
cung diên, chUa mu, lap ph xá. 
Xut yang bc trong kho ra xày 
nhiu chUa, tháp trong nu'c, phát 
trin van hoá dan tOc. Trong thyi 
gian tn vi, ông ra sO'c chinh dn 
quan di, kiën toàn bO may nhà 
nu'O'c, phát trin kinh té. Dt nn 
móng du tiên cho triu L tOn ti 
trOn 200 nàm trong llch sO' Vit 
Nam. Ong ó' ngOi 19 nãm, hu'ng 
thp 54 tui. Ong du'cc tang 6' Th 
Lang, phO Thiên DCi'c 

10. Nguyn Tãi Can Nguyn Tài Cuii (1926-2011) là 

rn.5t trong nhirng chuyên gia du 
nganb NgOn ngü' hpc Vit Narn. 

Ong dã co cOng lOn trong vic xây 

dijng chuyn ngânh NgOn ngü lice 
tai tru6ng Dii hoc Tong hop Ha 

Nôi, nay là khoa NgOn ngO bce cüa 

tnrO'ng Dai hpc Khoa hoc Xã hi và 

NhLin van tliuôc Dai hoc QuOc gia 

T-1 Ni. Ong dâ du,p'c nhân giái 

Nhii'a L' Thai 
To 

Du'ô'ng 
QH - 
12m 

640 12 12 Nba 
khoa 

hpc,nha 
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thu'óng 1-16 Chi Minh ye khoa h9c — 
cong ngli nãm 2000, du'çc phong 
ttng h9c ham Giáo s'Lr dqt 1 nãm 
1980 vi danh hiêu Nhâ giáo Nhãn 
dan näm 2008. Ong sinh ngày 2 
tháng 5 nãm 1926 tai  lang Thu9ng 
Thg (nay thuc xã Thanh Van), 
huyn Thanh Chu'o'ng, tinh Nghê 
An, trong môt gia dinh Nho h9c. 
Sau Cách rning tháng Tarn, Ong 
tharn gia các cong tác kháng chiên 
tai Ngh An, là dáng viCn Dáng 
Cong san Vit Nam ttr 
näm 1949.Näm 1949, Ong bt du 
diy h9c. Nãm 1952, Ong thrcrc b 
nhiêm lam trG I' dai hoc ló'p du 
tti Lien khu 4, näm 1953-1954 là 
Tnthng phông chuyên mon cña Khu 
Giáo dic Lien khu bôn.Trong 
nh&ng nãm 1955-1960, ông 
duoc Bô Giáo duc Viêt Nam cir lam 
chuyên gia Vit ngü h9c diu tiên 
cña Viêt Nam tai Lien XO (lam viêc 
ti Di hc Tong hcip Leningrad). 
Nàm 1960 ông bão v thânh cOng 
1un an phó tin si ngü' van du tiên 

10 



cüa Viêt Narn tai Lien Xô ye 
ngânh ngôn ng& h9c vi dê tài ?!Tj1  

loi Danh tr tiêng Vit". Tü 
nãm 1961 den närn 1971, ông lam 
Chü nhim B5 mon Ngôn ngü h9c, 
tnrô'ng Dti h9c Tong hQp Ha Ni. 
Näm 1980 ông du'çic phong ham 
Giáo su. 
Ong duçic mi giãng tai Dai hçc 
Paris 7 vâo các 
näm 1982, 1988-1990, Va ti Di 
hoc Cornell (Hoa Ks') 
näm 199 1.Näm 2000 Giáo six 
Nguyn Tài Cn dã du,çrc Nhà nuó'c 
Viêt Narn tang giái thu&ng Ho Chi 
Minh. Närn 2008, ông du'cic phong 
tang danh hiu Nhà giáo nhân dan. 
Ong mat hôi 19 giô' 10 philit (giô' Ha 
Ni) ngây 25 tháng 02 näm 2011 
ti Moskva (Lien bang Nga) sau 
nt thOi gian dau m, hu'ö'ng thp 85 
tu i. 

11. Nguyn Tn Phu'ong Nguyn Tn Phuo'ng ten cü 
là Nguyen Van Chuong, tu Ham 
Trinh, hiêu là Du'ông Xuyên, sinh 

Nhua Nguyn 
Tài Can 

DixOg 
QH - 
12rn 

420 12 12 Danh 
tuóng 
tho'i 

Nguyen 
2 ngay 21 thang 7 narn Canh Than (9 
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tháng 9 nim 1800), qu lang Dudng 
Long (Chi Long), xa Diên 
Lc, huyn Phong Diên, tinli Thira 
Thin Hue. Ong xut thin trong mt 
gia dinh lam rung và nghê thci 
mc. Nhà nghèo 'a  không xuãt than 
tr khoa bang nhixng nhà' ' chI tir Itp 
ông dã lam nên co nghip ion. 

Nãrn Qu' Mcii (1823), vua Minh 
Ming dC bt Ong ham iCn b (BI 
thu 0' Ni diên), nãm sau thäng Tu 
sotn, rOi Thira chi i Ni các, hai 
nàm sau thang Thj dôc, Thj giáng 
h9c si, närn 1831 thàng Hng LO tçr 
khanh. Näm 1832, ông duçc sung 
vào phái b sang Trung Quôc ye 
vic thucmg mai.  Näm 1835 ông 
nhtn 1nh vua Minh Mng vào Gia 
Djnh cñng Tnrcmg Minh Giãng bjnh 
djnh các v1rng mi khai hoang. Vic 
thành cong ông di.rcc thäng ham Th 
lang. Nàm 1837, Ong bj triêu than 
dèm pha, nên bj giáng xuOng lam 
tho' Ii 0' b Lai. CuOi nãm, Ong 
du'o'c khôi phuc ham Chñ sir, sung 
chiirc Lang trung. Nãrn sau Ong 
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thàng Th lang b Lé, näm 1839 
thãng ham Tham tn, lam vic ó.  Ni 
cac. 
Nàm Canh T (1840), ông du'çc bô 
lam Tuân phü Nam Ngãi (Quáng 
Narn và Quâng Ngãi), trông coi M 
phông cüa bin Dà Nng. Cong vic 
hoàn thành tt dçp, ông duc triu 
v kinh thàng Tham tn b Công, 
duçic vua Thiu Tr c1r lam Tong 
dé,c Long Tuing (Vinh 
Long vâ Djnh Tuing). Tai day, ông 
dçp tan duçc các toán gic cithp 
nu'c ngoài vào quay phá. Tháng 5 
am nãm 1844, ông duac câi 
b Tng dc An Ha (An Giang, Ha 
Tiên). Nàm 1845, ông cñng 
vri Doãn Un dánh bai  quân Xiêrn 
La cUa tuóng Bodin, bInh djnh Cao 
Mien, on dlnh  hoàn toàn v1ng biên 
giói Tây Nam thuc mien Tây Narn 
b. Ong drnyc vua Thiu Trj khen là 
ngu'ô'i gan di: G,i day có viên 
trzing si'r ti.' quân thi'r v nói: Alguyén 
Tn Phu'ong di iii;z dánh ,haii vol 
giic, dgii ro'i xuOng n/i it mica; ti" 
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tuó11g bthnxin ho 1png d7 d (110 

ctjcli k/wi h121. Tn Phzroiig qua! len, 
sal giu'ong i/i Cm 2 liig ii üa. TI day, 

k/il the quáii s hang hái gap tnthn 
hn, së thu ctu'çic thành cong. VI 
phOng ngu'ài nhát nhát ctu'o'ng vâo 
viCc dy, lieu co khOi mat tin/i than 
/chOng ?". Sau do, Ong du'p'c thäng 
c1irc Khârri sai quân tliCr d?i  thin 
Trân Thy ham Tong Hip Bin Dai 
h9c si(tháng 9 âm11845),rôi duc 
thu'âng danh hiu "An Tây trI dung 
tuóng" (tháng 2 âm11847). 
Tháng 5 näm 1847, ông duçc triu 

v kinh, thãng ham Chánh 1-liêp 
bin dii hçc si, lãnh Thucing thu b 
Cong dii thn Cc mitt vin, tuóc 
Tráng Lit tü'[5' và duqc ban mt 
Ng9c bài có khtc bn chü "Quân k' 
thic phif', duqc chép cong trng 
vào bia dá Vô miu (Hu). Sau 
khi vua Thiu Tn mt, ông duçc 
dInh th.n ton lam Phu chInh Dai 
thAn (theo di chiu). Nãm Mâu 
Than (1848), vua Tr Dc phong 
tuc cho ông là Tráng Lit bá. Cñng 
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nãm do, cha Ong qua dô'i. Ong xin 
v cu tang, nhu'ng vi dang lam Phii 
chInh nên chi duc nghi rni5t  thii 
gian ngn phãi ra lam vic ti triêu 
dInh. Nãm Canh Tut (1850), vua 
Tir Düc chuân phê cái ten ông 
là Nguyn Tn PhuGng. Tir do ten 
Nguyn Tn Phixang tth thành ten 
chjnh cüa ông. Sau do ông diiçc 
sung chüc Khâm sai Tng thng 
Quân vu Dai thn các tinh Gia 
Djnh, Biên Hôa, Vinh Long, Djnh 
Tuô'ng, An Giang, Ha Tiên. Nãm 
1853, ông du'çic thàng Din ham 
Dông các Dai hoc si, rôi lãnh 
chüc Kinh Iu'Q'c sir Nam Ki.  Trong 
thO'i gian nay, Ong có cong 1p du'p'c 
nhiêu dn din, khai khn dt 
hoang, dan Cu' a dja phu'o'ng du'ç'c an 
Cu' 1p nghip. 

12, Phan DInh Giót 

3 

Phan Djnh Giót (1922-1954) là môt 
trong 16 anh hung 1irc 1u''ng vu 

trang nhan dan du'çc tuyen du'ong vi 
thành tIch trong chin djch Din 
Biên Phi. Chirc vu cuOi cüa ông là 

Nhua Nguyen 
Tài Can 

Du'ô'ng 
QH - 
12m 

465 12 12 
Lit s 
AHLLV 

T 
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Tiêu di phó b binh Di d)i 
58, Tiêu doàn 428, Trung don 
141, Dai doàn 312, Dáng viên Dáng 
Cong san Vit Narn. Phan DInh 
Giót sinh lang Vinh Yen (nay là 
thôn 8), xã dim Quan, huyn Ctm 
Xuyên, tinh Ha Tinh. Sau Cách 
nng tháng Tarn, Phan Dmnh Giót 
tham gia tr v chiên du. Den närn 
1950, Phan DInh Giót xung phong 
di bô dôi cIii krc. Phan DInh Giót 
dã tham gia nhiu chiCn djch ló'n 
nhu: Trung Du, Hôa BInh, Tây Bc, 
Din Biên Phü. Müa dông nãm 
1953, dan vi duoc lênh tharn 
gia chin djch Din Biên Phü. Lirc 
krçng hành quân gtn 500 ngi.thi, 
v'trgt qua nhiu dèo dc, mang vác 
nng nhung ông vn kiên trI, giñp 
dng di v ti dIch. Chiu ngày 13 
tháng 3 nàm 1954, dan vj cüa ông 
no s11ng tiêu diet djch 0' Him Lam. 
Phan Dinh Giót dã hy sinh kic 22 
giO 30 phiiit ngày 13/3/1954 d tuOi 
32. Ong là mt trong 16 anh hOng 
1rc lucYng vu trang nhân dan du'çc 
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tuyên duang thành tIch trong chin 
djch Din Biên Phü.Ngày 31 tháng 
3 närn 1955, Phan Dlnh Giót du?c 
truy tang danh hiu Anh hung Lrc 
1ucng vu trang nhân dan. Sau du'qc 
truy tang them Huân chuong Quân 
cong hang  NhI. Chik bi dông va 
khu sung kS'  vt cüa ông du'c gin 
giti tai  Bão tang Quân doàn 1. 

13. TháiBáDu Thai Ba Du (1521-1602) Xut than 
trong gia tc lam trnng, ông duçic thira 
huirng sir giáo diic cüa gia dInh 
nghip binh, tir nhô dã là ngixâi dung 
lu9'c muit tn và can dam hon nguôi. 
Nãrn Nguyen Hôa thir 7 (1540), ông 
duc phong chirc Cai co, tithc Nhân 
L' hu. Nãrn Nguyen Hôa thir 10 
(1543), ông là thuc tuó'ng cüa Hü'u 
tuó'ng Thai üy Vinh Quc cong Hoàng 
DInh ông duç'c vua Lé Trang Tong 
phong lam Phii quc Thu'ng ti.ró'ng 
quân, tu'irc Nhãn L' hu. Nãm Nguyen 
Hôa thir 14 (1547), ông duqc vua khen 
thuirng 4 phin bài yang và phong lam 
Crn uy v, DO Chi buy sir, Ti Do Chi 
huy sIr, tu'óc Nhin Quart cOng. Thô'i LC 

Nhira Nguyen 
Cánh 
Que 

Dithng 
QH — ( 

ngö 
duang 

Mai Thuc 
Loan) 

460 10 10 Danh 
than thai 
Htu Lê 
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Anh Tong, nãrn Chmnh in thr 13 
(1370), Ong thrpc phong km Cain y 

Vê, Chung v str, Nhän Qutn cOng. 
Cuôi nãrn Hông PhOc thr I (1 572), 
ông duc phong Bãc quân DO dc Phil, 
DO dOe Dong tn, Nhân Quin cOng. 
ThOi vua Lê The Tong. Nãrn Gia Thai 
tlnr 3 (1576), Thach Qun cong Nhà 
M?c là Nguyen Quyn dern quãn ttn 
cOng Hoan Châu. Ong cOng Tan Quc 
cong Nguyen Cành Hoan và Lai Qumn 
cOng Phan Cong TIch (cOng là con rê 
cOa ông) và 8 ng1Jii con trai cOng 1p 
cOng. Vua ban chiu chi khen 
ngcfi "Chán qwn cong Thci Ba Du 
giOp rp nicO'c nhâ, cOng nghip lOn 
lao that khOng phy trOch nhiêm ", cho 
hithng bng 1c cOa hai huyn và trn, 
phong ham Thiu bão, tuàc Chân 
Qun cOng. Vào näm Quang Hixng thir 
15 (1593), vua Lê gia thuthig cho ông 
ham Thiu phó, tuâc Chân Qun cong 

14. DôiCn 

4 

DOi Can (1881 — 1918) (Tr!nh Van 
Dt; cOn gpi Di Cn) âng là thO 
ITnh cuc khi nghia cOa binh lInh 
ngu'O'i Vit chng Pháp 0' Thá 
Nguyen tháng 8/1917. Quê 6' tinh 
Vinh PhCic. VOn là 

Nhira Dithng 
CO'a Xá 

Duông 
Nguyen 

Nãng 
Tinh 

430 14 14 Thumb 

khOi 

nghia 

Thai 
Nouyên 
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viën DOi IInh kh6 xanh trong co' 
binh Phàp dOng 6' Thai Nguyen, 
Ong chU dng Uên Ic vO'i Lu'o'ng 
Ng9c Quyn - chI Si yêu nLF6'c 
dang b! giam tai nhà tü Thai 
Nguyen bàn tInh k sách. Dêm 
30.8, khó'i nghia bCtng n6. Nghia 
quàn git giám binh Pháp Noel, 
phá nhà tü, giài phOng 230 tü nhàn 
và sau dO, Ij'c iu'cng nay du gia 
nhp nghia quân. Là quân kI 5 ngôi 
sao d 4 chO' "Nam binh phçic 
quOc" du'çc kéo len tru'O'c trai tInh 
kh6 xanh. Nghia quân lam chü 
TháiNguyên 6 ngày và tuyên b 
"Thai Nguyêndc lap". Pháp dan 
áp dO' di. Nghia quân phài rut ía 
các vOng Ian can vU'a hành 
quan,vO'a chn du. Sau dO, do 
lu'c Iu'o'ng qua chënh lch, cuôc 
khO'i nghia tht bi. TrinhVãn Cn 
tçi' bn vào bung, anh dung hi sinh. 

Trn Cao Van 

5 

Trn Cao Van (1866 - 1916) 

Quê qun: lang Tu' Phi, tong 
Da HOa, phi Diên Bm, tinh Quang 

Nani. Ong ten tht 1 Trãn COng 

Tho, khi ra hoat dng each mang 

Nhu'a Du'ô'ng 
nhiia - 

Sm 

Du'ô'ng 
Nguyen 

Nang 
Ifl 

660 10 10 Lãnh t'i 

chOng 

Trung 

K' 
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dôi ten là Trân Cao Van. Ong là rnt 
trong nhci'ng ngrYi lành dao cuôc 

khO'i nghia chng Php tçti Trung kS' 
Vit Nam do Vi@ Narn Quang Phiic 

Hi chii xuóng. Nãm 1916, ông 

cñng vua Duy Tan vâ Thai 

Phiên lãnh do cuc khi nghia 

chông Pháp. Cuc khi nghia thtt 

bai, ông bj chérn càng vi Thai 

PhiCn và mt s ngu'i khác. Ten 

ông dmyc d1t cho các diring ph tai 
nhiu ni trên cá nrnrc nhu Ha Nôi, 
thành ph H Long... 

16. DiIng Tü' KInh 

6 

Hoàng Phan Thai (1819-1865) Quê xã 
Phüc Th9, huyn Nghi Lc, tinh Ngh 
An. Tü nhó ông là ngithi thông minh, 
h9c giôi nhung di thi clii du d.0 x 
nên thumg gci ông là Du xir Thai. 
Ong m& tnthng dy h9c tr Bc vào 
Nam d tim bin tam giao. Là ngithi có 
lông yCu nró'c, thucing dan Hoàng 
Phan Thai dà sang tác nhiu tha van 
th hin lông yêu rn.ric, cam thCi gic. 
Ong dã chiêu di nghia binh dirng c 
"Dông Hãi d?i  trâng quân", phát hjch 
chng Pháp tti quê nhà. Sau do ông bj 

Nhira Duông 
nhira - 

8m 

Dithng 
Nguyen 
Näng 
TTnh 

670 10 10 ChI s 
yêu 
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bt và hi xu chém näm 1865. 

17. TängBtHô 

7 

Tang Bat H6 (1858 -  1906), tu' là 
SLr Triu, hiêu là Din Bat, ten that 
là Tang Doãn Van, là chI si Vit 
Nam tham gia cMng Pháp cuôi th 
k 19, du th kST 20. Ong sinh ngày 
19 tháng 7 11am 1858 tti lang An 
Thung, nay thuc xã An Thanh, 
huyn Hoài An. 

Näm 1872, khi mói 14 tuôi, Tang 

Bat FJ dã tham gia chin du chông 
Pháp trong hang ngU tuó'ng cO' den 
Luu Vinh Phüc. Nàm huing üng 
chiu Cn Vu'o'ng, Tang Bat  Ho 
cñng vó'i Pham Toàn chiêu mi binh 
linh, rèn dic vu khI xây dirng chin 
khu chng Pháp ti vllng ni1i Kim 
San (huyn Hoài An), quê huang 
ông, là mt vung rrng ni1i có dja th 
hiêrn tró'. Dâu nàii 1887, Nguyn 
Than kéo di quân trit phá mt khu 
Kim So'n, vây bat Tang Bat  Ho. 
Mc dñ Nguyn Than không thi'c 
hin du'çc k hoach, nhu'ng do quân 
It, vu khI thô so' nCn cui cñng nghia 

Nhra Du'ô'ng 
Cira Xá 

Du'O'ng 
Nguyen 

in 

430 14 14 Vãnthân 
yêu 

nithc 
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quân tan rã. Sau khi cuc khai nghIa 
bi din áp, Tang Bat. Ho vu'o't nüi 
sang Lao, Xiêrn, Trung QuOc, Nga 
sau do hoit dng 0' Nhãt. Tang Bt 
Ho ye ti Hái Phông cuôi näm 
1904, vào Quãng Nam, do Nguyen 
Thành giâi thiu ma hi hpp vâi 
São Narn vã K' Ngoti Hãu Cu'Ong 
Dê, dâu nãm sau du'a São Narn và 
Dng Tir KInh qua Nht dé câu 
ngoi viên, t chirc phong trào 
Dông Du. Nãrn 1905 Ong ye nuc 
dem theo bài van Khuyn thanh 
niên du hoc cüa Phan Bôi Châu 
truyn b, cô dng. Näm 1906 trên 
duông tr Nam ra Hu ông lam bnh 
ntng ri mitt trên mt chic thuyn 
trên song Hu'cmg. Khi Tang B?t  Ho 
qua di, VO Ba Hip cñng các dng 
chI dng sr dã dem tang thi hài ông 
trên mt go cao thuc p Th Lti 
Thuçing. Nãm 1956, Lê Ngpc Nghj 
- mt nhân si - dã cñng vói mt so 
hãu due các bâc tin bi hap tác 
cüng than hâo xã The Lti Thucing tO 
chüc 1 truy diu vã cãi tang hài cOt 
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Tang Bat  Ho len chôn t?i  khu vuô'n 
nba và lang m Phan Bi Châu nhu 
hin nay. 

18.Nguyn Phari Chánh 

8 

Nguyn Phan Chánh sinh ngày 21 
tháng 7 nãm 1892 tai  thôn TiCn Bat, 
xã Trung Tit, huyn Thach Ha nay 
là phuOng Tan Giang, thành phô Ha 
Tinh, tinh Ha Tinh. Näm 1922 ông 
t6t nghip Tmng Cao dng Su 
pham thuc tmng Quc hc Hue. 
Sau do a lai dy h9c ti truang tiêu 
h9c Dông Ba Hu.Näm 1925, 
Nguyn Phan Chánh là sinh viên 
khóa diu tiên cüa Truang Cao ding 
M9 thutt Dông Duong. Sau Cách 
mng tháng 8, Nguyn Phan Chánh 
là Uy viên Thu'ang vii Hi Van boa 
Ciru quOc cña tinh. Nàrn 1955, 
Nguyen Phan Chánh trO v Ha Nôi, 
lam giãng viên hi hpa Tru'ang Di 
hQc M9 thuit trong vài nãrn. Nãrn 
1957, ông duc btu vão Ban Chip 
hânh Hôi M9 thuât Viét Narn khoá 
I. Nàm 1962, ông là Di biêu Dai 
hôi lien hoan Anh hung và ChiCn si 
thi dua toàn quOc thn thir Ill. Ong là 

Nhua Throng 
Hoáng 

Ta Thon 

DuOng 
Nguyen 

Nang 

790 7 10 Danh 
h9a 
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rnt hça s nôi tiông vói nhiêu btirc 
tranh nhis: "Me bay cho Con dan 
ten", "Hai vçc chông ngu'ô'i nông dan 
tric lña" "Cho'i 6 an quan" "Co gái 
rira rau", "Em be cho chim an", 
"Len dng","Sau gi0 trirc chin" 
(1967), tip do In "Träng tO" (1968), 
"Hinh phiic" (1iia, 1968), "Chiêu ye 
tam cho con" (1969), "Träng lu" 
(lua, 1970), "TiCn Dung vâ Ch 
Dng Tr" (1973)... Mt so tranh 
1iia cña Nguyn Phan Chánh dã 
duc tmng bay Milan () 
näm 1934,SanFrancisco (M9)...T 
hang 8 và tháng 9 näm 1982, müng 
th9 h9a si 90 tui, Bô Van hoá Vit 
Nam cüng Bô Van hoá Tip Khäc, 
B Van boa Hungary to chirc triên 
1am 47 tác phtm cüa các thai k' 
sang tác cüa Nguyen Phan Chánh 
tai Praha, Bratislava, Budapest, Buc 
harest. 
Tháng 7 nãm 1983, phOng tranh 
Nguyn Phan Chánh ducic trung bay 
tai Vin Bão tang Phisang Dông 
O Moskva. Ong mt ngây 22 tháng 
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11 nàrn 1984 tai Ha Nôi vâ duoc an 
tang tui Nghia trang Mai Djch. 

19. 

Vii Trong Phung 

9 

Vu Tr9ng Phiing(1912-1939) là 
mt nhà van, nhà báo nôi tiëng 
cüa Vit Narn vào du th ky 20. Tuy 
thii gian cm bi1it rt ngän ngüi, vri tác 
phm du tay là tmyn ngn Chó'ng 
nzng len c1u'óng dãng trén Ngo báo vào 
nàm 1930, ông dã d Iai  mt kho tác 
phm dáng kinh ngc: hm 30 truyn 
ngn, 9 tp tiu thuyt, 9 tp phong 
7 vâ kich, cung mot bàn dch vo kch 
tir ting Pháp, mt s bài vit phê bInh, 
tranh 1un van h9c và hang tram bài 
báo vit v các vn d chInh trj, xã 
hi, van hóa. Mt s trIch doan tác 
phirn cia ông trong các tác phm Sá 
ctó vâ Gióng Td dã duc dixa vâo sách 
giáo khoa mon Ngii' van cüa Vit Narn. 

Nhixa Duong 
Cua Xa 

Dithng 
Nguyn 

Nang 
Tinh 

520 8 8 Nba van 

20. Ch DInh Thông 

2 

0 

Ch DInh Thông (1796-1861) Quê 
lang Thu Lung, xã Nghi Thu, huyn 
Nghi Lc. Hiu là Thu Giang Y Ong, 
ten thiy là Dung Kiên, ông là ngui 
tinh thông cã Nho, Y, Li', SO, là nguô'i 
kháng khái, hay lam vic nghia. Trong 
suôt ho'n 20 nàrn tü 1821 — 1843, Ong 

Be 

tong 

Duông 
Lê 

Thánh 
Tong 

Du'ông 
Nguyen 
DInh Ho 

580 7 9 Danh 
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.hro,c bãu iuri các vi trI nhu': XJ 
truàng, Tn muc, Chirc dich, Xã chInh. 
Cai xã, Tong h5i. Là ngui cO uy tIn, 
droc nhân dIIn kInh trong nén du'Qc 
lang xóm suy tOn là dâu miic cUa dan, 
trong thai gian nay ông luOn là ngi.thi 
man can, cisung trrc, cong tr phân 
niinh nén dii cO nliiu cng hiLn Ch() 
qué lurong, lam nhiu vic Ich nró,c lcri 
dan, chtn hu'ng phong boa. Ong là 
ngui gop phin xây dirng kinh dO Hue, 
tü näm 1843-1853 ông dii Không chi 
cong hiên cho triêu dInh nhiCu cong 
trinh dn dài, lang tm ma con là mt 
nguYi rt nghia hip, gp ai có hoàn 
cành khó khAn, hoan nin ông du gi1ip 
dâ. Näm 1853, ông xin cáo lao v hiru 
và mitt nãm 1861, th9 66 tui. Nhà thai 
h9 Ch a Nghi Lc dii dixçrc xp hang 
là di tIch cp tinh. 

21. Lê Luong Bat 

2 

Lê Lung Bt (th k' XIX) Que Lang 
Xuân TInh, tong Thung Xá, huyn 
Chân Lôc, phü Düc Quang, tritn Ngh 
An, nay là xóm 12, xii Nghi Thinh, 
huyn Nghi Lc, tinh Ngh An. Tir 
nhO ni ting là rnt ciu be thông 
rninh, ngoan ngoin, rt hiêu tbâo vii 

Be 
TOng 

Dithng 
PhOng 
Phüc 
Kieu 

D. Lan 
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(Khánh 
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Nguyen 
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bit cu xü tt vi rn9i ngu'ôi. Ln 
len, vn thông minh, chäm h9c, li 
dUVC Cha mc ht lông dy d, nën Lê 
Lucng Btt dã sm bôc 1 sir mn 
tip cua rnInh trong h9c hành kinh 
sách. Nãm 1834, ông d Cr nhân 
dUçIC triu dInh nhà Nguyn b lam 
quan, ông là mt vj quan Co tài, có 
düc, duyc CáC triu vua: Minh Mang 
(1820 — 1840), Thiu Tn (1841 — 

1847), Tir Düc (1847 — 1883) b 

nhim nhiu chirc vu khác nhau nhu: 
B chánh sñ tinh Thanh Hóa; Thj doe 
h9c si, sung Toãn tu Quc sü quán; 
Bàn lam viên Trirc h9c si; Tham tn 
B Lii quytn chuing Thucxng thu n 
trin. "d cuong vj nào, Lê Lu'gng Bit 
cüng tO rO là ngu'i hin tài nhân drc, 
ht lông thuung yêu và giiip dâ nhân 
dan". Di vói lang Xuân TInh, ngoâi 
vic giOp dâ nhân dan dp dê ngãn 
nin, cái tao dt dai, phát trin chãn 
nuôi, trng trçt, Lê Luvng Bat  con hO 
nhiu cong su1re, tin cüa d xây dirng 
xóm lang ngây câng phn thlnh.  Nhô' 
sr quail tarn, giáp dO' cu1ia ông, dt dai 
ngãy càng mO' rng, cuoc sOng cua 
nhãn dan ngày càng am no, hnh 
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ph6c. ring Xuàn I mh ngay can& ru 

phd. Nhd t10 Lç) L d thryc xp hang 

1i cli tich cap dub. 

22. 

2 Ban Loi 

2 

Bdu idi Id tn ldng thuc phrcng Nghi 

Thu, thi xd Cira Là, day là dia danh 

quen thuçc gn vi qua trinh hinh 
. 

thanh vu phat trien cua ngu'o'I Nhi 

Thu. Tai cluong ny COfl con di tIch cdp 

ddn Bdu Ldi. 
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D. Lan 
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23. 

2
Hog Khãc Dông 

3 

Hoàng Khàc DOng — Than khai 
canh khai co'. Quê quán 6' lang Thu 
Lung, nay là phu'O'ng Nghi Thu, thi 
xã Cü'a LO, Ong tU'ng lam chü'c Tn 
Cong Cong dtrO'i triu di Lê Cành 
Hu'ng, sau khi v hLvu Ong dã dUng 
bng lOc, tin cCia cUa mInh giUp 
dan tao lap dat dal, câu cöng, sU'a 
sang, xäy dci'ng den, chUa, miëu 
mo trong lang. Dë tu'O'ng nhó' cOng 
lao cUa Ong, sau khi qua dO'i, nhân 
dan dã 1p dn thO' phçing gpi là 
dn Bàu L6i và ghi cOng vào bia 
dá, hin nay tm bia vn can du'p'c 
lu'u giCi' bào quán tal den Bàu Lôi, 
phu'O'ng Nghi Thu th xà CU'a Là. 

Be 

tong  
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Nguyen 
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Nguyen 
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2 
Ba qué gc 6' Thira thiên-Huê, sinh 
ra và ló'n len tai  Ha Nôi, trong mt 
gia dInh có truyên thông lam nghê 
y. Nàm 1966, bà tt nghip Tru'ô'ng 

tong São 
Nam 

Lé Van 
Mien 

Dai h9c Y khoa Ha Nôi, sau do 
xung phong vão chin tru'6'ng min 
Nam, cong tác tai  bnh vin huyn 
Dirc Ph, tinh Quáng Ngãi. Trong 
khi lam nhim vi bà dã bj djch phiic 
kIch và anh dung hy sinh vào näm 
1970.Bà dng th6'i là tác giã hai tp 
nhtt k, dtxçc ciru si quan quân báo 

Hoa K' 1uu giu cho dn ngày duçic 
trã 1ti cui tháng 4, 2005. Nht k 
cña bà sau do duoc nhà phê bInh 
van h9c Vuo'ng Trj Nhàn bién tp 
thãnh quyn sách mang ten Nhçit k)5 

Ding ThIty Train và trO' thành rnt 
hin tu'ccng van hQc vó'i han 400.000 
bàn du'cc bàn và du'çc djch ra nhiêu 
th6' ting. 

25. L Quoc Su' L' Quc Sn' (1065 — 1141) là ten 
gpi theo quc tInh ho Vua do nhà 

Be 
tOng 

Du6'ng 
São 

Du'6'ng 
Nguyen 

680 7 Cao tang 

2 
6 

L ban cho và ghép vó'i ch6'c danh 
pháp 1' cao nhât cüa m5t vj thiCn 

Narn Duy 
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su' ti1rng là du'cic sr, pháp sir, dai su' 
rôi quôc su' ten hiu Nguyen Minh 
KhOng. Do hiu Phü Van quáng 
dt d?i  pháp su', Ngu'ô'i dan ó' qué 
huang Ninh Binh thung gpi Ong 
là Dirc thánh Nguyen. Ong là rnt vj 
cao tang dirng diu to chrc Piiit giáo 
cüa triCu dii nhà L9 trong lich si', là 
vj thiCn su' sang 1p nên nhiCu ngOi 
chàa nhât ó' Viét Narn, du'o'c tOn 
vinh là Ong t ngh düc dông và 
cüng là ông t ngh Dông y Vit 
Nam. VI có nhiu cOng ln chüa 
bnh cho vua và nhân dan ma ông 
cñng vó'i Trân Hirng Dao,  là nhng 
nhân vit ljch sir có that, sau nay 
duçc ngu'i Vit ton sñng là th'rc 
thánh Nguyen, thc thánh Trn và 
ông du'gc hu th th i dt nhiu 
dn, dinh, và Ca trong chüa theo 
kiu tin Phát háu Than/i. Môt so 
ghi chép xua xp ông là vj thánh 
trong tit' bt tr. Trong truyn thuyt 
dan gian, Nguyn Minh Không là 
nt nhân vit huyn thoai, xut hiên 
vó'i nhiu tInh tit k' bI thâm chI 
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hoang du'&ng nhu khi tu thiên dc 
dto có th di may v gió, nirn chñ 
cho chirn 1t rcii xung dt, ngá non 
lam thuyn vuVt song cá, cho Ca 

kho dng nuó'c Tang vào tüi dem v 
düc Tir Dii khI, thô tay vào vac  dâu 
dang sôi vat hang tram chic kim 
chüa bnh cho vua Lr  Thin Tong. 
Hin nay i vi1ng châu thô song 
Hng có rt nhiu nai con dn tha 
ông nhu Ninh BInh, Bc Ninh, Ha 
Ni, Nam Dinh, Hái Duang, Thai 
BInh, Quáng Ninh, Hung Yen, Bäc 
Giang. 

26. Nguyn Thi Xãn 

2 

Nguyn Thj Xân (1902-1992) Quê 
lang Ki Trãn, tng Thixçng Xá, nay 
thuc xã Nghi Trumg, huyn Nghi 

Nhira Dung 
Nguyn 

Sinh 

Du'&ng 
Hoãng 
Thj Lê 

585 7 15 Chin sT 
Cách 
m?ng 

6 Lôc, tinh Nghê An, hi nhó có ten ia Cung 

ChInh, duçc sinh ra và ló'n len trong 
gia dInh có truyên thng yêu nuóc. 
Cuôi näm 1929 Ba du'Q'c giao nhim vii 
mua vãi may cô' dO büa lim, in truyn 
do'n tuyên truyên nhân k nim Cách 

ln?ng thtng MuOi Nga 1in thi 12. 
Ngây 01/5//1930, Ba tr& thành Oy viCn 
BCH huyn Dàng b, tru'c tiêp lành 
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dao phong trào dâu tranh cua huytn 
Nghi L5c trong phong trào Xô vi€t 
Ngh Tinh. Nãm 193 1, Ba duc diu 
dng lam vic i Tinh ily Va tnrc tiêp 
chi dio phong trâo cách mlng huyn 
Anh San. Tháng 4/1938, Ba duoc bu 
vào BCH Tinh ñy Ngh An, phçi trách 
cong tác phii vn Va lãnh dio các 
huyn rnitn Tây Ngh An, sau do bi 
bat và dày tai nhà tñ Nha Trang 
(Khánh Hôa). Tháng 4/1945 bà thoát 
khOi nhà t1i, trén ththng trâ v Ngh 
An bà tharn gia dâü tranh cup chInh 
quyn Quãng Ngãi và dixçrc bu lam 
Phô Chü tjch UBHC tinh Quãng Ngãi 
khóa dtu tiên. Nàrn 1954, bà v Ngh 
An hoit dng thñ gian ri v hixu và 
mt ngày 30/10/1992. Qua trInh ho?t 
dng bà duc tang nhiu Huân 
chuung, trong do có Huân chuang Lao 
dng htng nht. 

27. Nguyn Tr9ng Dtt 

2 

Nguyn Trpng Dat (?-1471) là con 

trai thir 10 cüa Thai six Cuang Quôc 
Cong Nguyn Xi. Ong vn là bâc 
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tung 

thi Lê 

7 k' tài trong thiên h, van vO song 
toân có cong vi dan, vó'i nu'ó'c 
du'cc triu Lê sci phong nhiu tixc, 
ham: "TIn d?t  dii phu xut than, tan 

Cung Virona 
so 
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trj cong thin, Bc quân do dc ljch 
trung dinh thu'cing tming quân Linh 
Qun Cong Nguyn Tr9ng Dat". 

Nàm Canh Thin 1460 vói chrc 
vi là Thung tisóng quân Bäc Quân 
Do dc theo lnh cha cñng các anh 
trai, vói vai trô nông ct ông dã có 
cong lin trong vic 1tt d Lê Nghi 
Dan dem Lê Tix Thành len ngôi báu 
Dai Thng. Näm 1471, ông cüng 
các anh trai theo vua Lé Thánh 
Tong di dánh quân Chiêm Thânh, 
cuc chin thng 1ci Sau khi Chin 
Thng Ong Duc Vua lê Cho Quán 
1' Vñng Dtt Tir Ngh An Dn Vüng 
Dt Thuân Hóa Mói Chin Duçc, 
Ong mat vâo ngày 17 tháng 5 nãrn 
1471. Ong du'çc an tang tii Bâu Sen 
— Kim O, (nay thuc phithng Nghi 
Hu'ong, Th1 xã Cüa Lô) và du'çc 
ngLrcn dan noi day suy ton là Thành 
hoàng lang. Di tich dn th và rn 
Nguyn Trpng Dat  dã duc xp 
hang di tIch ljch sü cp quc gia. 

Nguyen Thin 

Chuo'ng 
Nguyn Thin Chuong quê a 
lang Nam Hoa, nay là xã Khánh 

Nhira Duang 
Nguyen 
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Nguyen 
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2 
8 

Son. huyên Nan-i Dan. Ong ni là 
Nguyn Tliiên Chis, Gino th Quôc 
Tr Giant Nan-i 1468, khi mó'i 14 
tuôi, ông diu 1-1ucng COlig vao h9c 
Trueing Quôc Tr Giám và nôi tiêng 
hoc giói trong trung, Sách "Ngh 
An Ks" cña Bñi Dircing Lch viêt: 

1 hàc Ttr Drc 
Cong 

"Theo Dãng Khóa Lc, nàm 18 
tuôi, Nguyen Thin Chu'o'ng do 
dng tin s5 khoa K Sü'u, dô'i Lé 
Thánh TOng, niên hiu Quang 
Thuãn thu 10 (1469) lam dn Hüu 
Th lang". Thi do tiên s9, Nguyen 
Thin Chuang ducic vua ban áo mu, 
nghi tnrcmg, dir yn tiêc và cho vinh 
quy bái t. 

29. Bach Dng 

2 

9 

Song Bach  Ding (Bach Dang Giang), 
hiu là song Van Cir, cháy qua dja 
phn thj xã Quáng Yen (Quãng Ninh) 

-. 
va huy9n Thuy Nguyen (I-Iai Phong). 

Nhira Du&ng 
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1260 8 Sirkin 
ljch sü 

Thuc h thông song Thai Binh. Nôi 
tiêng v nhOng chin thãng cüa quãn 
dan Vit Nam chng xärn 1irçc di din 
ra i day: näm 938, Ngô Quyên phá 
quân Nam Han; nàm98l, LC I-bàn dty 
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1ii quân Tong; nãm 1288, Trân Hung 
D?o diet quân Nguyen. Dông song dä 
di vâo thi ca nhu biêu trung cüa tinh 
thtn yêu nuâc, tiêu biu là tác phtm 
"Bach Dng giang phi'i" cUa Truo'ng 
Han Siêu. 

30. Nguyn Trong 
Thu'Ong 

Nguyn Trong Thithng sinh vào 
khoáng gifra the k' XVI ti lang 
Th'txcing Xá, tng Thuçmg Xá, huyn 
Chân Phiic. Ong thuc d?ii thi'r 5 dông 
dOi cña Cirmg Quc cong Nguyn Xi, 
là con trai truông cüa Thai báo Hong 
Qun cOng Nguyn K Hirng. Xut 
than tir mt gia dInh có truyn thng 
vO quan, t1r nhO Ong dã du'çc rèn luyn 
th?o vO ngh. Khi tnxàng thành, Ong 
thi d Tao s' vO vâ duo'c triu dlnh cir 
lam "DO hiu dim ti Ta hiu dim", 
tu'ó'c Nhân Lôc hu, chi huy quân d5i 
triu dInh Bc Ha. Nãm 1623, Mtc 
Kinh Khoan dern quân dánh phá kinh 
thành Thäng Long. Nguyn Tr9ng 
Thu'O'ng dã tp trung binh lInh, các bá 
quan van vO trong triu d bão v kinh 
thành và dánh dep di.roc quân nhà 
Mac, Ong có cong Ion trong vic bào 
ye vua LC, nén Ong duçcc phong Phu 

Nhira Du'ôiìg 
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tuo'ng 
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quôc ThuIn tin Dung vO Uy dung 
Tan tn COng than, Däc tin phu quOc 
Thu'çng tuó'ng quân, Din tiên dO hiu 
diem ti Ta hiêu diôin Trinh Quãn cOng. 
Närn 1628, Nguyen Tr9ng TlurOng 
c11ng vó'i em rut là Nguyen Kê Dti và 
con trai là Trjnh Xá hâu Nguyen Tr9ng 
Chat, phó DO sir Nguyn Trpng I-1in, 
Thu'o'ng tni quOc NguyCn Trgng 
Luang, tO chirc lçrc lu'qng chông 'ai 

quân cüa chia Nguyn dàng trong, tçti 
khu virc Song Gianh, Quâng Bmnh. 
Trong trn dánh nay, Nguyn Tr9ng 
Thming dã chin du anh dung và tr 
trn. Nhà thi Nguyn Tr9ng Thu&ng 
dä di.rçc xp hing di tIch cp tirih. 

31. Nguyen Thj Phñc Nguyen Thj Phüc (1914- 1941) Que 
xà Cm Trix?ing, nay là xä Nghi Trung, 
huyn Nghi Lc, Ngh An. Ba giác 
ng cách mang  khi con là h9c sinh tiu 
h9c Pháp - Vit. Ba duçc kát ntp vào 
dáng cong san DOng Duang nàm 1930, 
sau do thoát Ii gia dInh di lam can b 
cách mng chuyên nghip cho Dàng, 
phii trách vic in n truyn dan, tài 
1iu, báo chi. Ba duac biu vào Ban 
chtp hành huyn ur Nghi Lc. Ba bj 
thirc dan Pháp bt ctm tir nhiu 1in và 

Nhra Dithng 
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bj chñng tra tn rtt dã man. Nàm 1939 
ra tü, nghe theo lôi cha, ha dng ' xây 
drng gia dInh. Näm 1940, bà li bj bt 
khi dang có thai di'ra con du lông. Ba 
sinh con trong t1r, gia dInh chng du'a 
cháu v nhà nuôi, con bà van tiêp tiic 
bi ngi Ui Ba tn1t hoi thâ cui cüng a 
tui 27 tii nhà lao Ha Tinh. Ba dã cng 
hin, hi sinh tr9n dài mInh cho cách 
m?ng. Ba cOn sang tác tho trong thai 
gian bj giam O nhà lao Vinh. Mt s 
th c1ia bà do duçic in trong cun !?ThG  

van Xô Vit Ngh Tinh" và Tong tp 
van h9c Vit Nam, tap 34. 

32. Nguyn Hfru Chinh Nguyn Hfru Chinh (1741- 1788) 

Qué lang C Dan, xã Dông Hái, 

huyên Chân Phñc, trtn Nghê An (là 
-. . 

xa Phuc Tho, huyen Nghi 
Lc, Ngh An), con nhâ phili thu'o'ng 

Nguyn Man. Nguyn Hü'u Chinh 

thi d Huang cng inc mai 16 tuôi, 
18 tuôi thi d Tarn tru&ng, ông cO 

co trI vâ có tài bin bác, giOi van 

tho. Tru'ac theo Hoàng Ngü Phiic 

dánh chña Nguyn O Thun Hóa. 

Khi Hoàng Ngü PhOC rnt, Ong dija 

vâo Hoàng Dmnh Bâo, inc kCu binh 
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Nguyen 
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nôi lêngiêt [-bang f)Inli Bao. Ong 
chy vâo Ngh An. ri theo Tây 
San dánh c1iia Trinh. Ong dà có 
cong lón trong vic ghip Nguyen 
Hue dánh chim Phi Xuân cüng 
niur tin ra bc diet Trinh,co bàn 
chârn drt su chia cit dt 
iuric.Trong chin djch tiCn ra bãc 
diet Trinh,Nguyn Hiru Chinh dóng 
vai trô tuóng tiên phong. Nguyen 
H&u Chinh cüng chInh là ngithi dã 
gay dijng cuc hon nhân dçp dë 
giüa Nguyn Hu và cong chüa Lê 
Ng9cHân. 
Sau do, bit tin anh em Tây San bt 
hoà, Hiru Chinh có ' chng dôi 1a 
Tây San, mi.ru ltp th lirc riêng nhu 
chña Trjnh trwYc day. Mun mi 
rng ánh hu&ng vào Nam, Nguyn 
H&u Chinh thông dng vi Nguyn 
Du chim dt Ngh An, sira lüy 
Hoành San, lay Linh Giang (t1rc 
song Gianh) lam giói han  vó'i Thu.n 
Hóa.Khi cO the lrc, ông xin vua Lé 
dôi Tây San trâ dt Ngh An, và xñi 
gi1c Nguyn Van Du chOng 'a 
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Tây So'n. Khoáng cuôi nrn Dinh 
Miii 1787 (1/1788), Nguyen Hu sai 
Vu Van Nhm dánh bt ông, rM 
giêt. 

33. 

ChiLiing 

Mt huyen thuc phia nam tinh 
Lang Sam Ten gpi CO tU' dO'i Lv'. 
Dn 1831, di là On Châu thuc 
tinh Lng San, sau là DÔng Mo. 
Thuc tinh Cao Lang tU' 1975. Dn 
1978, trO' lai Long San và mang tOn 
Chi Lang Chin thng Chi Lang 
(ngày 10-10-1427) là mt chin 
cOng chOi Ipi cüa nghia quân Lam 
San, dp tan b phn tiOn phang 
cüa dao vièn binh chü lyc nhà 
Minh, gn lin vi tOn tu6i cüa vi 
anh hung -LO Lo'i. Chin cOng tai 
trn Chi Lang là hlnh anh tiêu biu 
cüa tinh thn qu cm và nghê 
thut quân sgi' diêu luyn cüa nghTa 
quàn Lam San, din hlnh cüa ngh 
thut "ly it dánh nhiëu, lay yëu 
ch6ng manh" và di vào ljch sü' 
chng ngoi xãm cüa dan tc Vit 
Nam nhu' môt mc son lich scv. 
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3. Tt Hüu T I-lüu. lCn thOt 1 Nguyn Kim 
Thành (4 tháng 10 nãm 1920 - 9 
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tháng 12 nãm 2002; qué gOc 0 lang 

Pht Lai, nay thuc xà Quáng Tho, 

huyn Quáng Din, tinh Thira Thiên 

Hue) là môt nhà tho' tiCu biCu 

céa tha cách mtng Viêt Narn, dong 

thôi ông con là môt chInh khách, 

m5t can b cách mang lao thãnh. 

Ong dã tü'ng gii các chrc vii quan 

tr9ng trong h thông chinh trj Vit 

Narn nhu Uy viên Bô ChInh tn, BI 

thu Ban Chap hành Trung uang 

Dãng Cong san Vit Nam, Phó Chü 

tjch thu nh.t Hi dng Bô tnràng 
(Nay là Phó Thu tuó'ng thithng trirc 

ChInh phü) nrnrc Cong hôa Xã hi 
chü nghia Vit Nam. 

D Dê chInh trj 

35. Nguyn Tãi Tuyn Nguyn Tài Tuyn (1838 - 1884) hiêu 
Ding Trai tiên sinh, qué a giáp 
Thuçmg Thç, xã Dii Dng, nay là lang 
Thixcing ThQ xâ Thanh Van, huyn 
Thanh Chuang, do tñ tãi khoa Tan 
Dãu, Tr Dirc nãm thCi' 20 (1867), Tiên 
sikhoaDinh Sru (1877). dãu Crnhân 
näm 1867, ciii mci Rip day h9c. S tir 
nhiu ngithi thành d?t; ci.r nhân 
Nguyn Tài Thirc (Dai Dng); Cir 

Nhira Dithng 
Nguyen 
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nhãn Nguyn Duung Uy (Vö Lit); Cir 
nhân Nguyn Vi (Tin Hi); Cfr nhân 
Ho Thilic Lien (Qu'nh DOi)... du là 
hoc trô ciia cu. 40 tui dâu Tin si. Ban 
du ci giü chirc Biên tu thng Ho b 
thi'ra bién. Du'c mt näm ci v gifl' 
chirc Tn phü Nghia Hu'ng. Nhrn chilic 
xong v thàm nhà dang luic tang mc, i 
nhà chju tang. Man tang duc b lam 
Tn phü Tuang Ducmg, thàng Phó sü 
San Phông bàn tinh. Nãm Tir Düc thu 
36 (1883) c11 m 90 ngithi dan trên nüi 
khai khn hcin 2070 mu, ducic thãng 
mt cp. Näm Kin Phüc Giáp Than, 
1884, ngày 12 tháng 8, 1am bnh s& 
ret r1rng nai Lam San chuó'ng khI cii 
qua dôi !üc tiii quan, th9 47 tuOi. Truy 
tang: Han lam vin thi dec. 

36. WI Nguyen Trü'ng H Nguyen Trirng (1374 — 1446) Hiu: 
Nam Ong; cOn gi là Lé Tthng, qué & 
Thanh Hóa, con trai cá Ho Qu' Ly, ta 
tu'óng quc duó'i triu H, chi huy 
ch t10 slung thn ca (hoã pháo cái 
tin, hiêu nghim) và thuyn cô lâu 
(thuyn chin ló'n Co hai tng). Nãm 
1407, bi quân Minh bAt trong cuc 
chin dAu ó' cña bin KS'  La (Ha Tinh), 
du'a sang Kim Lang (Trung Quôc). Co 

D. 
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tãi nén duoc an xá va glao IrOng coi 
xung d(ic sting thin co, dtn dmn thãng 
den chrc tá thi lang Bç Cong trong 
triCu Minh. CuOi dOi, nh v TO quc, 
H Nguyen Trirng viOt Cuon "Narn 
Ong mng 1iic", grn 31 thiên rnic, nói 
v các sir thoai, danli nhân trong hai 
triêu Li', Trân, duo luu gift và an 
hành närn 1442 0 Trung QuOc. Dôi vó.i 
yang dit Cfra Lô, Nghi Lc, tlrcing 
truyn H Nguyen Tthng dU'QC cha 
rnInh là H Qu' Ly t1VC tiêp giao 
nhim v11 giám sat và thành 1p can cü 
thñy binh tfr Cu Cm xung ving 
bin Cia LO, hin nay con nhiu du 
vt cña can dr thüy binh nay gn dn 
Van Lôc. 

37. Nguyn Tuân Nguyn Tuân là mt nhâ van Vit 
Nam. Nguyn Tuân sâ tnrong v tüy 
but và ks'. Ong vit van vi mt phong 
cách tài hoa uyen bác và dtrnc xem là 
bc thy trong vic sang to và sfr 
dung Ting Vit. Nguyn Tuân sinh 
ngày 10tháng7närn 1910 âphHãng 
Bac, Ha Nôi, quê i thôn Thuvng Dinh, 
xà Nhân Mtc (ten nôrn là lang M9c), 
nay thu5c phurng Nhân ChInh, 
qutn Thanh Xuân, Ha Ni.'Ong tnrOng 
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thành trong rn5t  gia dInh nhà Nho khi 
Han hoc dã tan. 
Nguyn Tuân h9c dn cuôi bic Thành 
chung Nam Dnh (tu'ong du'o'ng vó.i 
cap Trung h9c cc sâ hin nay, tin 
than cüa tniông THPT Chuyên Lê 
Hông Phong, Nam Dnh ngây nay) thi 
bj dui vi tham gia mt cuc bãi khóa 
phán di miy giáo viên Pháp nói x.0 
ngui Vit (1929). Nguyn Tuân cam 
but tr khoáng du nhng nãm 1935, 
nhung ni ting tr nãm 1938 vi các 
tác phm t1iy bñt, but k có phong each 
dc dáo nhu Vang bong m5t thai, M5t 
chuyé'n di... Näm 1941, ông 1?i  bj bt 
giam mt lan nüa Va gp gô, tiêp xñc 
vói nhitng ngu'ô'i hoat dng chInh trj. 
Näm 1945, Cách ming tháng 
Tam thânh công, Nguyn Tuân nhit 
tinh tharn gia each mang  vâ kháng 
chin, trâ thãnh mt cay biit tiêu biêu 
ci1a nên van hoc rnói.Tir nãm 1948 
dtn 1957, ông giiTr chi.rc Tong thu k' 
Hi Van ngh Vit Narn. 
Các tác phm chInh sau each rnng cüa 
Nguyii Tuàn là iip [ày bôt SOng 
D (1 960) là kêt qua chuyên di thrc lé 
yang Thy Bãc, m[ so [ip k9 chOng 
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M (1965-1975) vã nhiu bzui Uiy bti( 
v cánh sac và hiio'ng v dat nu'oc. Ong 
chi tru'ong cht nghia xê djch không 
thIch cuc sng trtm lang, bInh on nên 
ông di suOt chiu dài dit nuóc d tIm 
nh€tng diu mói mé,dc dáo. Nguyn 
Tuân mat t?i  I-là Ni vào ngày 28 
tháng 7 närn 1987. Näm 1996 ông 
duçc nba nuó'c Vit Nam truy 
ting Giái thuàng H Chi Minh v van 
h9c ngh thu41t (dct I). 

38. The Lu Th Lü (sinh 10 tháng 6 näm 1907— 
mt 3 tháng 6 nãm 1989; ten khai sinh 
là Nguyn Thir L (co tài 1iu khác ghi 
ten ông là Nguyn Dinh L) là nhà 
thci, nhà van, nhà hoat dng san 
khâu ngui Vit Nam. Th Lu ni 
danh trên van dan vào nhiTing näm 
1930, vâi nhung tác phm Tho mói, 
dc bit là bài Nhó' rIcng, cing nh€rng 
tác phm van xuôi, tiêu biu là ttp 
tmyn Vâng và rnáu (1934). Tw thành 
thành viên cua nhóm Tis Luc van 
doàn k tr khi mâi thành lap (1934), 
ông hIu ht hot dng sang tác van 
chuong trong thi gian là thành viên 
cña nbOm, dng thô'i cflng dam nhtn 
vai trô môt nhà báo, nhà phê binh, biên 
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tp viên mn can cüa các to báo Phong 
hóa và Ngày nay. 
Tr nàm 1937, ho?t d5ng cfia Th L 
chñ yu chuyn hu'ó'ng sang biu 
din kich nói, trO thành din vién, dao 
din, nhã vit kich, tru'O'ng các ban 
kich Tinh Hoa, Th Lu; Anh Vu, hoat 
dng cho dn sau Cách mng tháng 
Tam. Ong tham gia kháng chin cMng 
Pháp, lam kjch kháng chin trong 
nhfrng näm Chin tranh Dong Drang. 
Sau Hip djnh Genève, ông tip tic 
ho?t dng san khu, trâ thành Chü tjch 
du tiên cüa Hi Ngh sT San khu 
Vit Nam(1957-1977). Ong duçc 
coi là môt ngi.thi tiên phong, không chi 
trong phong trào Tho' mó'i, trong linh 
virc van chro'ng trinh thám, kinh dj, 
du'O'ng rung, ma con là ngu'ô'i có dóng 
gop rat ló'n trong vic chuyên nghip 
hóa ngh thut biu din k nói & Vit 
Nam. The Lu' dã du'o'c Nhà nu'óc Viêt 
Nam trao tang danh hiu Ngh si nhân 
dan närn 1984 và Giái thithng H ChI 
Minh v van hQc ngh thut dçt 
II nàrn 2000. 

39.Nguyn Cong Hoan Nguyn COng Hoan(1903-1977)que 
lang Xuân Câu, tOng Xuân Cãu, huyn 

Dá 
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Nguyen 
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Van (iiaug, phLl T1uutn Thãnh, 
tinh Bic Ninh (nay thw5c xi Nghia 
Tnt, huyn Van Giang, tinh I ILrng 
Yen). Ong sinh trong mçt gia dInh 
quan lti xuit than Nho h9c thtt the, tr 
nhó Nguyn Cong Hoan dã drçc nghe 
và thuc rat nhiu câu tho', câu di và 
nhüng giai tho?i có tInh chat trao ling, 
clthrn biêrn. dã kIch tIng ló'p quan Iii. 

p1ii Mmli 1Iu 

DiCu do ành huâng rninh me dn 
phong cách vAn chro'ng cña Ong sau 
nay. NAm 1926, ông tt nghip cao 
dng su pham, lam ngh dy h9c 
nhiu ni (nhix HAi Ducrng, Lao 
Cai, Nam Djnh,...). Ong vit vAn tü 
sam, tác phm dtu tay Kié'p hang 

n/ian (vit nAm 1920, dt.rqc Tan Dà thur 

dié'm xut bàn nAm 1923) là mt dOng 
gop cho n&n vAn xuôi Vit 
Nam bng chü Quc ngi. Sau Cách 
mtng thAng TArn, ông gi& chüc GiAm 
dc kim duyt bAo chI Bc B, kiêm 
Giám dc Sâ Tuyên truyên Bàc Bô. 
Sau dO ông gia nh41p V quc quân, 
lam biên tp viên báo V quc quán, 

giAm dc tnrng Van hóa quãn nhân, 
chü nhim và biên tp to' Quthi n/ian 
hQc báo. Ong là dáng viCn Dáng Lao 
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dng Vit Namtir näm 1948. 
Närn 1951 ông lam vic 0 Tri tu thu 
ciia ngành giáo dc, biên soin sách 
giáo khoa vâ sách Si'c Vit Nam hin 
c4i ttc Pháp thuç5c ctèn nàin 1950 diing 
cho lop 7 h chin nãrn. Ong ciing vit 
bâi cho báo Giáo duc nhán dc2n, ca 
quan ngôn 1un du tiên ciia Bi Quc 
gia giáo diic inc by gii. Tr sau 
nàm 1954, Ong tri lai ngh van vi 
cuang v Chü tch Hi Nhà vAn Vit 
Nam (khóa dtu tiên 1957-1958), Uy 
viên Ban ThuOng vii trong Ban Chtp 
hAnh Hôi Nhà vAn Viêt Nam các khóa 
sau do. Ong ciing là Uy viên Ban chp 
hành Hi lien hip VAn h9c ngh thut 
Vit Nam, chii nhim tuAn 
bAo Van (tiên than ciia báo Van ngh). 
Nguyen Cong Hoan 
mt nAm 1977 tai Ha Nôi. 

40. Lu'u Qiiang Vii Luu Quang Vii (1948-1988). Quê a 
xA Thiêu Ca, huyên Ha HOa, tinh Phii 
Thç nhung qué gôc 1i a qun HAl 
Chãu, thânh ph DA Nng là con trai 
nhA viêt kich Luu Quang Thun vâ 
bA Vi TJif Khanh, vA 1ui tho siig 
ti Phii Thp ciing cha mc. K1ii hoã bInh 

f)á 

cap 

phM 

Du'ô'ng 
BInh 
Minh 

DuOng 
Mai Thiic 

Loan 

325 27 27 Nhà tho' 
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ip 1?i  (1954) gia dInh ông chuyên v 
song tii I là Ni. Thiën hirOng v~'i nãng 
khiu ngIi thut cña Ong dã só'rn bc 
16 tr nhO vâ vüng quo trung dii Bc 
B do dä in du trong các sang tác cüa 
Ong sau nay. Tü 1965 den 1970 ông 
nhIp ngü, phiic v11 trong Quân chüng 
Phông khOng-KhOng quân. Dày là thôi 
kS' tho' Lu'u Quang Vu bat diu nO' r. 
Tr 1970 den 1978: xuât ngfl và lam dü 
mi ngh d rnuu sinh. Tir 1978 
dn 1988: Luu Quang Vu lam biên ttp 
viên Tip chI San kháu, bt du sang 
tác kjch nOi vri v kjch du tay Sang 
mdi tui 17 vit lai theo kich bàn 
cüa Vu Duy K3). Giüa lüc tài näng dang 
vào d chin, Luu Quang Vu qua di 
trong mt tai nan  ô to trên quôc I so 5 
tii Hái Du'cing, cñng vâi ngix1i ban  di 
là nhà thci Xuân QuS'nh  và con trai Lixu 

QuS'nh Tho'. 
41. Trinh  Cong Son Trjnh COng Scm (1939 —2001)- 

Nhac . 

Quê 0' lang Minh Hu'oiig, tng 

Vinh Tn, huyn Huong Trà, tinh 
Thra Thiên - Hue. Lñc nhO ông 
theo h9c các truO'ng Lyceè Francais 

và Provindence Hu, sau vào Sài 

Dá 

cp 

phi 

Du'ô'ng 
BInh 
Minh 

Du'&ng 
Mai ThOc 

Loan 

325 10 15 Nhac si' 
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Gôn theo lice trit hoc tru'ô'ng lay 
Lycée Jean Jacques Rousseau Sài 
Gôn. Ong duc coi nhu mt trong 
nhü'ng nhçic si ló'n nhât cüa Tan 
nhac Viêt Narn vó,i nhiêu tác phâm 
rtt ph bin, phãn ló'n là tInh ca. 
Nhiêu ca khñc cüa ông có thông 
dip phán-chin trong thôi k' Chin 
tranh Vit Nam. Ngoài ra, ông con 
duçic xem là môt nhà thG, mt ha 
si không chuyên. Ong mt tti Thành 
ph H ChI Minh lüc l2giô'45 ngày 
1 tháng4nàm 2001. 

42. lJiên Biên Phil Thành ph6 thuôc tinh Din 
Biên.Chin djch Diên Biên Phj: 
chn dlch  trong Chin cyc Dông 
Xuân 1953 -1954, tin cOng tp 
doàn cv dim DiOn BiOn Phii. Do 
các Dai doàn bO binh 308, 
312,316, 304 (thu môt trung 
doan) và £i doàn cOng binh - 
phAo binh 351 b di Vt Nam tiên 
hanh; di tung VO Nguyen Giáp 
chi huy. Myc dIch: tiêu diOt quân 
Phápchim dOng, giài phong hoàn 
toàn Tãy Bc. Chiu 13/3/1954, 
Chin dich Diën BiOn Phti m man, 

Nhira Dung 
Tin 
Viên 
(T 

Bien) 

Du'ông 
L' Nam 

520 30 30 Dja 
danh- sir 
kin lich 

49 



din blén qua ba tht. Chiu 7/5 ta 
tng cOng kIch vào trung tam 
MLvO'ng Thanh, bt song tu'O'ng 
Christian de Castries và toàn ban 
tham mu'u cüa dich& Diën Bièn 
Phü, sau dO truy kIch và bt g9n bô 
phân dlch & Hong Gum. Dày là mt 
thäng Icii lch sCi' gOp phn quyêt 
dlnh cho thành cOng cüa Hi ngh 
Genève v DOngDu'o'ng 1954 

43.Hoàng Ngoc Phách Hoàng Ng9c Phách 1896 -1973), ten 
hu' là Tuó'c, ông con có but hiu Song 
An, qué 0' lang Dong Thai, huyn Dirc 
Th9, tinh Ha TTnh. Xuât than trong 
mt gia dInh có truyn thng hiu h9c, 
yêu ni.rc, cha ông trng tham 
gia phong trào Cn Vuang. Thud nhO, 
ông theo h9c chit Han rôi h9c tru'O'ng 
Pháp Vit.....Ong là tác giã cüa tiu 
thuy& Td Tam. Vi tác phim nay, ông 
là nguii mci du cho nn tiêu thuyt 
hiên dai  Viêt Nam. Nhiu ' kin con 
cho rang T Tam là cun tiu thuyt 
hiên dai dlu tiên cüa Viêt Nam. 
Sau cách mang tháng Tarn dn 
nãm 1959, Ong gut nhiu chcrc vi 
trong ngành giáo dic: Giárn dôc hpc 
khu Bãc Ninh kiêm Hiu trnâng 

Nhira DrO'ng 
Au Co 

445 12 12 Du'ông 
Au Ca 

Nhà van 
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tru'ô'ng trung h9c Han Thuyên, Giám 
dc giáo diic chin khu 12, Lien khu 1, 
Giám dc Cao ding su phim Trung 
uong, Thanh tra h9c v1i toàn quôc, 
Hiu tmông tru'ông ph thông Phan 
DInh Phiing, ri v ban tu thr B Giáo 
dic, tharn gia nhóm nghiên ci'ru Lé 
Qu Don. Näm 1959 ông chuyn 
sang Vin van h9c lam cong tác nghiên 
cru cho dn näm 1963 thI nghi hiru Va 
mt nàm 1973. 

44. Lê Phiing lieu Lê Phiing Hiêu (982? - 1059?). Quê 

quán: hu'ong Bang Scm, tng Duong 

Son, huyn C Dng, 1 Thanh Hoá 

(nay thuc xã Hotng Son, huyn 

Hong Hóa, tinh Thanh Hóa). Hin 

không rO näm sinh näm mit. Ngay 

tü thu& nhó, ông rat yêu thich và 

ham me các mon vO thuât nhu: dâu 

quyn, rnia kirn, nérn dao. Ong ni 

ting là ngu'O sirc khóe muOn djch, 

vO ngh hon ngu'ôi, là dO vt có 

ting. Ong là nguO'i có nhiu cong 

lao vó'i vuong triu Li', tñ'ng phiing 

su ba triêu vua dAu tiCn cüa nhâ 

Li do là vua L' Thai To, L Thai 

Tong và L' Thánh lông. Dic bit 

Nhira Dithng 
Tan 

Du&ng 
Au Co 

445 12 12 Danh 

tung 

thii L 
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có cong rat Ión trong vic phô 

vua L Thai TOng tirc [9 Phit Ma 

len ngOi.TCn tuôi Va cOng trng cña 

Ong khOng nhUng duçc sir sách lu'u 

danh, ma con duçic dan gian truyên 

ting. Nhiêu lang xã & xü Kinh Bäc - 

Bäc Ninh, no'i ông tmg lu'u lac thui 

nhó và dóng quân dánh giic, dã thO' 

Ong lam Thành hoàng. 

45. Au Co 

3 

0 

Mu Au Ca : Theo truyên thuyêt, Au 
Co là mt tiên nü, con gái rnt vj thn 
niiii nào do ma không phái là D Lai 
cüa Thn NOng Thj. Nàng di khp bn 
phuang d giüp dö và chüa trj cho 
nhüng ngithi dang lam bnh và gp 
khô khãn. Nàng có lông tr hi và có tài 
v y thut. Mt ngày nç, mt con quái 
vt lam nàng sçi hãi. Nàng lin bin 
thành mt phucmg hoãng ma bay 

di. Lac  Long Quân, là thin rng tü 
bin cã, thy nàng dang gp nguy him 
1in cm ly cic dá và git ten quái 
vit. Sau do tInh yêu dã nay nà giia hai 
ngui và hQ cuâi nhau. Au Ca sinh ra 
mt bçc tthng có 100 ng.thi con. Mt 
ngãy n, Lçtc Long Quân nói vói nâng 
r.ng vi hai ngirôi dn tr hai chñng tc 

Nhira 
— 

dung 

phéi 

Duô'ng 

L?c 
Long 
Quan 

Dithng 
TO H{i'u 

485 30 30 Danh 
nhãn 
truyên 
thuyet 
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và môi trixmg rt khác nhau nên không 
the chung sng vOi nhau trpn dôi duc. 
HQ ben chia nhau mi ngui 50 dira 
con, 50 theo mc, 50 theo b. 50 ngu'i 
con theo me di dn ö Phong Châu, 
nguOi anh cã trö thãnh vua Hñng 
Vixo'ng cüa nuc Van Lang. 

46. Lc Long Quân Lc Long Quân (Khoãng thiên niên 
k' thir 3 TCN), là nhân vt huynthoi, 
ducic xem là vi thüy to cüa dan tc 
Vit Nam. Sir sách chép ông nhu mt 
ngithi thirc. Ten hñy là Sfing Lam, 
con trai cüa Kinh Du'ang Vuung Lc 
Tuc, Ong lay con gái cüa Dé Lai là Au 
Ca, sinhra tram con trai là t cüa Bach 
Vit.Truyên thuyt k Lac  Long Quân 
có nhiu k' tIch vi dai. Ba cuôc chin 
thngcüa Ong (chin thng Ngu Tinh, 
chin thing Ho Tinh, chin thng Mc 
Tinh) tiêubiu cho siirc sng mãnh lit 
cua dan tôc, chinh phiic thiên nhiCn, 
diet trir ma quái dto nên dt nuóc, 
dan tôc nay. 
Là nhân vt huyCn thoti, Ltc Long 
Quân dã trO' thành biu flsçYng cfia van 
hóa 
Viêt Nam, tu'çng tru'ng cho truyCn 
thng dan tOc, niCm tV hâo cüa giông 

Nhira 

- Cp 

phi 

Du'ôg 
Tan 
Vien 
(Vn 
Bien) 

Lê Thánh 
Tong 

855 30 30 Danh 

nhân 

trong 

truyn 

thuyt 
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noiva:;' 
nim v dja bàn cüa To quc 

47. Hoàng DInh Câu Hoàng DInh Ctu (1917-2005). Quê ó' 
xã VO Liit, huyn Thanh Chuang, tinh 
Ngh An. Ong là ngui thông minh, 
hçc giôi. Näm 1945, tt Nghip Bác si 
Y Khoa Dai Hoc Y Ha Nôi. 11/1955-
1960. Tong Thix k' Hi Y Du'çcc 119c 
Vit Narn. 197 1-1989. Thr tru0ng Bô 
Y té. 1985-1988. Hiêu Trixóng TmOng 
DH Y Ha Nôi. Giám dôc Bênh viên 
Phü Doân - nay là bnh vin Vit Dirc 
Ha Ni. 1981-1984. Phó Chü 
tch Tong Hi Y Duc H9c Vit Nam. 
1984-12/2000. Chü tjch Tng Hi Y 
Ducic H9c Viêt Nam. 10/1999. Chü 
tjch Hip Hôi Y H9c Các Nithc Dông 
Nam A. 
Chü tjch U' ban Quc gia nghiên cru 
v cht dôc da cam. TO 1/2003-2005. 
U' viên Hi dng Quc gia Chi do 
Biên soan Tr din Bach Khoa Y Hoc. 
Hoàng Tr9rig CAu là ngithi luOn ttn 
tity, ht mInh dóng gop cho khoa hoc, 
ông duçic ghi nhn là "Lao thtn tri ct 
cüa ngành Y hoc Vit Narn", duc 
Nhà nu'óc phong tng nhiu danh hiu 
cao qu' và b?n  be quôc té lie trong, 

Nhra Du'ông 
Lê 

Thánh 
Tong 

Trth Can 775 8 Nhà 

khoa hoc 

54 



kjnh phic. Ten tui cña Giáo six cOn 
du'c Trung tam Tiêu sir quOc tê 
Cambridge (Vuo'ng quc Anh) ghi vào 
Tir din Tiu s1r quc t và Hi dng 
xut bàn tiu sii'r danh nhân Marquis 
(Hoa Ki) ghi vào tiu sii'r danh nhân. 

48.  

Trân Can 

TrAn Can (1931 — 1954) Quê ô xã Son 
Thành, huyn Yen Thành, tinh Ngh 
An, là Dáng viên Dãng Cong San Vit 
Nam.Là mt quân nhân cüa quail di 
nhân dan Vit Nam.Khi tham gia trn 
Din Biên Phü, Trn Can là Dai  di 
phó b binh thuc Trung doàn 
209, Di doàn 312. Trn Can duçc 
giao nhim vii chi huy trong trn dánh 
di Him Lam ma du cho chin dich 

.,. .,. . 
Din Bien Phu. Truoc nhung dçt phan 
kich cüa quân Pháp Trn Can dã anh 
dung chi huy don vj chng trã và hy 
sinh vào sang ngày 7/5/1954. Ong 
duçTc tang thuOng Huân chuo'ng Quan 
Cong (hang NhI, hng Ba), 2 Huân 
chuong chin cong htng nht, 2 1n 
du'oc bu là chin si thi dua cña dai 
doàn và ducc truy tng là Anh hñng 
Lirc lu'çmg Vu trang Nhân dan. 

Nhu'a 

Di.thng 
Nuvn 

Van 
Linh 

Dixoiig 
Lê Thánh 

T ong 
800 8 

AH 

LLVT 

49.  Hoa Cüc Bin Là ten goi cüa môt loài hoa cñc duc 
Vua Bâo Dai mang tü Pháp ye dC trng 

Nhixa Duang 
Phm 

DuOng 
L' Do 

430 7 9 Danh tiir 
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tai Biên Cra Là (dâo Lan Châu), noi 
Khu biêt thr ma Vua Báo Eai vâ Nam 
Phrong 1-bang FIIu tirng nghi lai näm 
1936. Loài hoa nay phát triên rat mmnh 
i Cüa Lô vói dic tInh rnàu hoa dçp, 

màu sc rrc rO', có müi thorn, phfi h9p 
vâi th nhuOig nên hoa cuc Bin dã 
tr0 thành ten gçi quen thuc vâ là biêu 
tugng cüa vüng dt Cira Là. Co truyên 
thuyt cho rtng Ioài hoa nay gãn vâi 
huyn tIch Lic Long Quân và Au Co. 

Nguyn 
Du 

Thãnh 

50.  

Tiên Dung Cong 

chña 

Tiên Dung COng chiia- nàng cOng 
chüa trong van h9c dan gian thai Hung 
Vuang, Con gái cña Hñng Vixong thu 
XVIII, kt duyên vci Chü Dng Tü. 
Là biu ttxclng cho tInh yeu trong sang, 
không phân bit giai cap, tang 1O 
tha Di:rc thánh Chir Dông Ti:r và Tiên 
Dung cong chua duçic nhan dan tho 
phiing nhiu noi trên dja bàn dng 
bing và Trung du B&c b, chü yu là 
các lang yen song Hng. 

Nhua Duang 
Lam Son 

Duong 

DongTu 
1280 

Danh 

nhân 

truyên 

thuyêt 

51.  Nguyn BInh Nguyn BInh (1918 — 1966) (Ten 
khác: Nguyn Trpng BInh, Nguyen 
BInh Thuyt). Quê: xá Thiu 
Vinh,huyên Vu Ban, trnh Nam Dinh. 
Nãm 1937, tap "Tam hn tôi" du'o'c 

Nhra Du'àng 
L'Do 
Thành 

Duing 
LêChân 

930 7 Nhà tho 
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giài thung khuyn khIch cüa Tv 
Iu'c Vãndoàn. Tij' dO, Ong lien tyc 
lam tho' dàng trên nhiu báo, và 
xut bàn thành tap, cüng vi4t 
truyn thc, kich thc, chèo. Nãm 
1943, di vào phia nam và dâu 1947 
tham gia Kháng chin chng Pháp 
& Nam BO. Sau phu trách Hci Van 
hoá Cü'u quóc, phO chü nhim Tinh 
bO Vit Minh tinh Rch Giá, cOng 
tác co' quan van nghê Khu VIII. 
Nàm 1954, tp k4t ra Bc, cOng tác 
& Hôi Nhà van ViOt Nam. Nãm 
1958, v Nam Dinh, cOng tác Ti 
Van hoá Thông tin. Tác phm 
chInh: "LO' bu'Oc sang ngang" 
(1940), "Tam hn tOi" 
(1940),"Hu'ang c6 nhân" (1941), 
"Mt nghln cva s&' (1941), "Ngu'ô'i 
con gái !u hoa"(1942), "Mu'i 
hai bn nu'O'c" (1942), "Ong lao mài 
gu'o'm" (1947), "06ng Tháp Mu'O'i" 
(1955), "Trà ta vt" (1955), "GCvi 
ngui vc Min Nam" (1955), 
"Nu'O'c ging kho'i" (tap  tho' chon, 
1957), "Ting trng dêm xuân" 
(truyn thc, 1958), "Dêm sao sang" 
(1962), "Ngu'O'i Iái dO sOng Vj" 
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(chèo, 1964)... Giâi thung H ChI 
Minh (1996). Thc Nguyn Bmnh 
moo mac, dam hn ct dan too, 
thành cOng vO th loi lucbát du'p'c 
mënh danh là nhà thc chãn quO 

cüa ViOt Nam. 
52. 

Lê Chãn 

LO Chân ( ? - 43), nU tu'O'ng ct1ia 
Hai Ba Tru'ng. Tu'o'ng truyn quO 
tang An BiOn, huyên DOng Triu 
(Quâng Ninh). LO'n IOn xinh dp, 
giói vO. Thai thu nhà Han là To 
Dinh ham hai me cha, bà phài bó 
quO ra vüng bin khai phá. Vüng 
dt mi ngày càng trü phU cOng ly 
ten là An Biên (Lê Chân, Hâi 
PhOng). Nàm 40, cOng dan lang gia 
nhp quãn khO'i nghia cCia Hai Ba 
Tru'ng va dc phong là Thánh 
Chàn Cong chUa. Nám 43, Ma ViOn 
du'a quân sang xâm lu'ç'c. Quàn 
Hai Ba Tru'ng chOng cci' khOng fl()I, 
LO Chàn tu' sat theo Hai Ba 
Tru'ng.Trong dan gian cO nhiu l 
hOi din xu'ng nhm tung nhà 
bà vào ngày 8/2 at và 25.12 at 
hng nàm. 

Dumg 
Minh 
Mang 

Dithng 
Hai Ba 
Trung 

1690 7 9 
Danh 

tuàng 

58 



Ba Huyn Thanh Quan (1805-1848) 
ten that là Nguyn Thj Hinh là ngui 
phuông Nghi Tarn, huyn Vinh Thun, 
gn H Tây (nay là phuông Quãng 
An, qun Tây Ho, Ha Ni. Cha bà là 
Nguyn L (1755-1837), d thu khoa 
näm 1783, dôi vuaLê Hiên Tong. Ba 
là hoc trO cUa danh si Pham Qu' 
ThIch(1760-1825), và là v cüaLuu 
Nghj(1804-1847), hiu là Ai Lan, 
ngithi lang Nguyt Ang, huyn Thanh 
Tn, tinh Ha DOng (nay thuc Ha Ni). 
Ba dcü nhânnäml82l(Minh 

Ba Huyên Thanh Mng thi'r 2), t11ng lam tn huyn Thanh Duông Dthng 

uan 
Quan (nay là mt phân huyn Dông 
Hung và huyn Thai Thiiy, tinh Thai 

Nhixa Hoàng 
Van Cu 

Hai Ba 
Trung 

1520 7 36 Nhà tho 

BInh, nên ngu'i ta thumg gçi bà là Ba 
Huyn Thanh Quan. Sau do, bâ bj 
giáng chirc rM 1i du'yc b chirc Bat 
phrn Thu !i b HInh. Duó'i thai vua 
Minh Mng, bà du'çc rnO'i vào kinh giü' 
chñ'c Cung Trung Giáo Tp d day h9c 
cho các cOng chña và cung phi. Sau 
khi chng mt, ba ly có' sirc yu xin 
thOi viêc, ri dn bn con v li Nghi 
Tarn và a vây cho dn ht dai. Mo bà 
du'qc dt ben b H Tây (Ha Ni), 
nhu'ng sau nay song gió dà lãrn sat  16' 
khOng cOn tarn tIch. 



54, Pham Thi Ngoc 

Dung 

3 

Phirn Thi Ngoc Dung (?-?). Theo than 
phã den th Vuang Mu tti xii Nghi 
Thai, huyn Nghi Lôc cho biCt: Ba 
Phim Thj Ng9c Dung ng1rO'i lang Dñc 
Hiu, nay là xã Nghi Dirc thành phô 
Vinh, tiirng duqc vua Trtn Ngh Tong 
mô'i lam Nhü mâu cho con trai là Trim 

Nha Du'ôTlg 
Phrn 

Nguyen 
Du 

Du'ông 
Cra Hi 

750 7 12 Than 
khai 
carih 

khai Co.  

Ngh TOng. Sau nay Trim Ngh TOng 
len ngOi dôi ten là Trim Du TOng 
(1373-1377). Viio cui triCu Trin do 
tInh hInh triu chInh ri ren bà xin v 
quê sinh sing vii duorc nhà vua tn 
cOng n và cip bng 1c d an dung 
tui gui. V quê hixmig, chüng kin 
hoàn cinh khó khin vt vi cüa ngui 
din tii quê nhà, ha cüng nhân dan dii 
t chiiirc khai hoang d 1ty dt sin xut. 
Ti.rang truyn, bà di hra ch9n nhüng 
nglxôi dan ông Iirc luO'ng trong lang 
cüa 6 h9 (g9i là 1ic tc) gm: Vuang, 
Uông, Duang, Hoàng, Chu, Dtu cüng 
di khai co 1p lang và sau nay 6 h9 nay 
tri thinh tni ct cüa cic lang ma bà 
khai phá. Theo thtn phi bi dii khai phá 
duo'c ho'n 700 rnu dt kéo diii doc 
theo Song Lam tir Yen Lixu (Hung 
Hôa) qua Kiêu Thai, Hii COn (Nghi 
Thai) dn Co Dan (Phñc Th9), xuOng 

60 



Lc Châu, Lc Hái (Nghi Hôa, Nghi 
Xuân, Nghi Hãi), hin nay ó' nhiTrng xã, 
phu'ông nay con lu'u lçti các du tIch ma 
bâ dã khai phá, dt ten nhu': lang Lm 
(Hu'ng Hôa) no'i dt kho thóc cüa bà 
Vuo'ng Mu; Chçi Try, Chçi trji, câu 
Dng Ciing, Bàu Tr& dng Vgi, dong 
Mijc, dng Toàn,.. Dê tithng nhâ cong 
lao cüa bà nhân dan dã lap dn th bà 
gçi là dn Vucmg Mâu i lang Hoàn 
Cam, xã Nghi Thai và mt s h9 dôi 
thành h9 Vuung dé nhà cm cong lao 
cüa Ba gçi là" Tr tInh Vuong Thj". 

55. Hon Mt Dão Mt là ten môt dai danh thuôc 

thi xã Cira Lô, tinh Ngh An, cách 

dt 1in 24km. V6i do cao 218 m 

vo'i mirc niro'c bien, din tich tr 

nhiên 2,2km2, do Mat có vi trI hM 

sñ'c quan tr9ng trong chiên 1uçc 

phát triën kinh t, quc phông - an 

ninh cña tinh Ngh An và khu virc 

Bäc Trung b. 

Dáo Mat gm hai hon dão ló'n, nhO 

nOi vri nhau, tr dat lien nhIn ra can 

nhu' cap mit, nên dan gian gçi là 

däo Mat. Va dOng nhu' ten gpi, dão 

Nhra Duô'ng 
Phrn 

Nguyen 
Du 

D. Pham 
Thj NgQc 

Dung 

690 7 12 Da danh 
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Mat là mat biên, noi canh gir biên 
tr6i, no'i bào v ngir dan trên biên 
Sách NgIiç An ki' cña Hoâng Giáp 
Bài Du'ang Lich  (thô'i cuôi Lê dâu 
Nguyen) dã viCt: "Do là mit hOn 
dão nhO, an ng& mt vñng cüa biên 
Dan Nhai, trông vào dtt Iin, canh 
giU ké xãrn lang dôm ngó". Thco 
các nhà quân sr thi dão Mat vó'i vj 
trI, d cao chin luçic, chmnli là "con 
mit" gin giü bInh yen su& cã vñng 
duyên hái Bc Trung b. 
Cách day 53 nãm, ngày 3 1/3/1963, 
Dai dôi 32 cüa Six doan 324 dà có 
mit tai  dáo Mitt d báo v vüng 
bin, vüng trO'i cüa T quOc. Trên 
dão hin có nhà bia tiràng nim các 
chin sT dã by sinh giü dáo và bang 
ghi tmyn thng v mt thai oanh 
liêt cüa Dai dôi 32: dã dánh 297 
1uct may bay, 64 trtn vai tàu chin, 
bn cháy 10 khu triic him, 2 tàu 
duong ham, 1 tàu biêt kIch, dánh 
giãi vây cho 3.210 lut thuyn, cüu 
vó't 172 ngtthi b nan...  Närn 1973, 
dão vinh dv duçc Dâng, Nhà nu'óc 
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phong tang danh hiu Anh hing 
Lirc lung vii trang. 

56. Lam Giang Song Lam bt ngun trén lãnh th6 
nuó'c ban  Lao, cháy qua ni dja 
nuóc ta vói chiu dài hon 360 km. 
Vao Viçt Nam, hai dong Narn  Nan 
và Nm M gp nhau ngã ba Cira 
Rào thuc xã Xá Lu'ng (Tixcrng 
Duang) d khai sinh nell song Ca 
(ten gi khác cüa song Lam) và kt 
thüc tai  Ci:ra Hôi — nai dông Lam d 
ra biM Dông rng ion. 
Qua hang nghIn närn, dOng Lam là 
huyt mach  cüa xü Ngh, gop phn 
hInh thành, vun dp tmyn thng 
lch si'r vâ van hóa viing qué giàu 
bàn sic. Vi th& no gn lin vó'i s 
phn và tirng bu'óc di thäng tram 
cua qué huoiig xir Ngh su& dông 
chãy thôi gian. Môi khüc sOng, ben 
nuó'c du chüa drng mt câu 
chuyn 1ch sü và s phtn ciia mt 
Ling quê và dã du'çc nhiu nhà van, 
nba tho, nhtc si sang tác nhc. 
Nguâi Nght An gi sOng Lam vói 

Nha Duô'ng 
Pham 

Nguyen 
Du 

Duô'ng 
Cila Hi 

710 9 12 Danh tü 
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ten goi than quen là Lam Giang ( có 

nghia là dông song xanh) 

57.  

LôcChâu 

Lc Châu — Co tiir thi Lê Trung Hung 
(1533- 1778) nay thuc xã Nghi Hái 

' 
day là dia danh quen thuc vOi nguô'i 
dântirxu'achodênnay 

Nhua Duô'nu 
Cira Hi 

Lam 
Giang 

525 7 12 Diadanh 

58.  

Lôc Hal 

. Lôc Chãu — Co tr thô'i Lé Trung 
Hung (1533- 1778) nay thuc xã Nghi 
Hái, trái qua nhiu thn thay dôi ten 
lang, song ten Lc Châu vn tn tai 
trong tai  trong tam thirc ngui dan. 

Nhu'a Duong 
CiraHOi 

Duông 
Lam 

Giang 
455 7 12 Dia danh 

59.  Nguyn TrQng 

Khang 

Qué quán, thôn Lan Dinh, xà 

Nghi Thach huyn Nghi Lc, ông 
sinh vào cui thai Lê trung Hung. 

Theo gia phã cüa dông hp Nguyn 

Tr9ng " ông Nguyen Trçng Khang 
lam quan triu Lé Trung Hung duçic 

triu dInh Cu di trtn giü vüng dat 

Ci:ra Hi, Cira Lô d 1p can cü dánh 

duOi quân chña Nguyn O Dàng 

Trong, ông là mt trong nhüng 

ngui có cong khai canh, khai ca 
v11ng dt Lan DInh, sau di thành 

Xuân DInh, sau khi ông mt nhân 
dan dã lip dn thO' phing tOn lam 
thânh hoàng cua lang Xuân Dmnh. 

Nhira Du&ng 
Ciira Hi 

Du'ng 
Lam 

Giang 

390 10 15 Than 
khai 
canh 

khai cc 
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4' 

Các tritu d?i  phong kin du có sac 
phong ông là ton thn. 

60.  

HáiGiang 

Ten lang ngh lam nuó'c màrn truyn 
thng có t1r lâu di cüa vllng dt Nghi 
Hãi và dã Ira thành mt thiwng hiu 
ni ting. 

Nhua 

Du'ng 
Pham 

- 
Nguyen 

Du 

Du&ng 
Cüa Hi 

430 12 12 Daidanh 

61.  

Song Lc 

Lang Song Lc là ten cü cüa xà Nghi 
Hôa, Nghi Hái trithc nàm 1945, gAn 
vOi qua trInh hinh thành Va phát trin 
cüa vund dt Nghi Hôa, Nghi Hái Song 
Lc cilng là mt trong nhfrng chi b 
du tiên duc thành 1p sau khi Ban 
chp hành lam thai Dáng b Dáng 
Cong san Vit Nam huyn Nghi Lc ra 
dôi do dng chI Nguyn Dirc BInh lam 
bI thi.r 

Duông 
Pham 

Nguyn 
Du 

D. Chu 
Dông Tr 

830 7 Diadanh 

Tang s tuyn du'&ng dt ten: 61 du&ng ( 53danh nhân, 06 ten du'ang dja danh, 03 ten du'ông sr kin llch sa) 

CHU TICH HDTV 

GIAM IJOC sO' VHTT 

Trãn Thi M Hanli 
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