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ễ hội Đền Hùng còn gọi là Giỗ tổ Hùng Vương, là một lễ hội lớn nhằm tưởng 
nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, những vị vua 
đầu tiên của dân tộc. 

“Dù ai đi ngược về xuôi 

Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba  

Khắp miền truyền mãi câu ca  

Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”  

Câu ca dao đậm đà tình 
nghĩa đã đi vào lòng mỗi 
người dân Việt Nam từ thế hệ 
này sang thế hệ khác. Hàng 
ngàn năm nay, Đền Hùng - 
nơi cội nguồn của dân tộc, 
của đất nước luôn là biểu 
tượng tôn kính, linh nghiêm 
quy tụ và gắn bó với dân tộc 
Việt Nam. 

Theo truyền thuyết thì Lạc 
Long Quân và Âu Cơ được xem như là Thủy Tổ người Việt, cha mẹ của các Vua 
Hùng. Lễ hội Đền Hùng còn được gọi là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. 

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra vào ngày mồng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm 
tại Đền Hùng, Việt Trì, Phú Thọ. Trước đó hàng tuần, lễ hội đã diễn ra với nhiều 
hoạt động văn hoá dân gian và kết thúc vào ngày 10 tháng 3 âm lịch với Lễ rước 
kiệu và dâng hương tại Đền Thượng. 

Từ xa xưa Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương đã có vị thế đặc biệt trong tâm thức của 
người Việt. Bản ngọc phả viết thời Trần, năm 1470 đời vua Lê Thánh Tông và đời 
vua Lê Kính Tông năm 1601 sao chép đóng dấu kiềm để tại Đền Hùng, nói rằng: 

L 

 
Lễ hội Đền Hùng 



“...Từ nhà Triệu, nhà Đinh, nhà Lê, nhà Lý, nhà Trần đến triều đại ta bây giờ là 
Hồng Đức Hậu Lê vẫn cùng hương khói trong ngôi đền ở làng Trung Nghĩa. 
Những ruộng đất sưu thuế từ xưa để lại dùng vào việc cúng tế vẫn không thay 
đổi...”. 

Như vậy, có thể hiểu từ thời Hậu Lê trở về trước các triều đại đều quản lý Đền 
Hùng theo cách giao thẳng cho dân sở tại trông nom, sửa chữa, cúng bái, làm 
Giỗ Tổ ngày 10 tháng 3 âm lịch. Bù lại họ được miễn nộp thuế 500 mẫu ruộng, 
miễn đóng sưu, miễn đi phu đi lính. 

Đến đời nhà Nguyễn vào năm Khải Định thứ 2 (1917), Tuần phủ Phú Thọ Lê 
Trung Ngọc đã trình bộ Lễ định ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm làm ngày Quốc 
tế (Quốc lễ, Quốc giỗ). Điều này được tấm bia Hùng Vương từ khảo do Tham tri 
Bùi Ngọc Hoàn, Tuần phủ tỉnh Phú Thọ, lập năm Bảo Đại thứ 15 (1940) cũng 
đang đặt ở Đền Thượng trên núi Hùng, xác nhận: “Trước đây, ngày Quốc tế lấy 
vào mùa thu làm định kỳ. Đến năm Khải Định thứ hai (dương lịch là năm 1917), 
Tuần phủ Phú Thọ là Lê Trung Ngọc có công văn xin bộ Lễ ấn định ngày mồng 
Mười tháng Ba hằng năm làm ngày Quốc tế, tức trước ngày giỗ tổ Hùng Vương 
đời thứ 18 một ngày. Còn ngày giỗ (11 tháng Ba) do dân sở tại làm lễ”. Kể từ đây, 
ngày Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm được chính thức 
hóa bằng luật pháp. 

Sau cách mạng tháng Tám (1945) Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm tới Đền 
Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều đã về 
thăm viếng tại đây. Kế tục truyền thống cao đẹp của cha ông, nhất là đạo đức 
“uống nước nhớ nguồn”, ngay sau cách mạng thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã ký Sắc lệnh của Chủ Tịch nước số 22/SL - CTN ngày 18 tháng 2 năm 1946 
cho công chức nghỉ ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm để tham gia tổ chức các 
hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - hướng về cội nguồn dân tộc. 

Trong ngày Giỗ Tổ năm Bính Tuất (1946) - năm đầu tiên của Chính phủ mới 
được thành lập, cụ Huỳnh Thúc Kháng - Quyền Chủ tịch nước đã dâng một tấm 
bản đồ Tổ quốc Việt Nam và một thanh gươm quý nhằm cáo với Tổ tiên về đất 
nước bị xâm lăng và cầu mong Tổ tiên phù hộ cho quốc thái dân an, thiên hạ thái 
bình cùng nhau đoàn kết, đánh tan giặc xâm lược, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của 
đất nước. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã có hai lần về thăm Đền Hùng (19/9/1954 và 
19/8/1962). Tại đây Người đã có câu nói bất hủ: “Các Vua Hùng đã có công dựng 
nước - Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Người còn nhắc: “Phải chú ý 
bảo vệ, trồng thêm hoa, thêm cây cối để Đền Hùng ngày càng trang nghiêm và 
đẹp đẽ, thành công viên lịch sử cho con cháu sau này đến tham quan”. 

Năm 1995, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương đã được Ban Bí thư ghi trong thông báo 
là ngày lễ lớn trong năm. Ngành Văn hóa thông tin - thể thao phối hợp với các 
ngành chức năng đã tổ chức lễ hội trong thời gian 10 ngày (từ 1/3 đến 10/3 âm 
lịch). 

Tại Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 về Nghi lễ Nhà nước, trong 
đó có nội dung quy định cụ thể về quy mô tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, cụ thể 
như sau: 



- “Năm chẵn” là số năm kỷ niệm có chữ số cuối cùng là “0”; Bộ Văn hoá - Thông 
tin và Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ hội; mời đại diện lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và các đoàn thể dự Lễ dâng hương. 

- “Năm tròn” là số năm kỷ niệm có chữ số cuối cùng là “5”; Ủy ban Nhân dân 
tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ hội; mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, 
Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể dự 
Lễ dâng hương. 

- “Năm lẻ” là số năm kỷ niệm có các chữ số cuối cùng còn lại. Ủy ban Nhân 
dân tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ hội; mời lãnh đạo Bộ Văn hoá - Thông tin dự lễ dâng 
hương và tổ chức các hoạt động trong lễ hội. 

Ngày 02/4/2007, Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phê 
chuẩn sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Luật Lao động cho người lao động được 
nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch). Kể 
từ đây, ngày 10/3 âm lịch hàng năm đã trở thành ngày lễ lớn - QUỐC LỄ mang ý 
nghĩa bản sắc văn hóa dân tộc. 

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương hằng năm là ngày hội chung của toàn dân, ngày mà 
mọi trái tim dù đang sống và làm việc ở muôn nơi vẫn đập chung một nhịp, mọi 
cặp mắt đều nhìn về cùng một hướng. Trong ngày này, nhân dân cả nước còn 
có điều kiện để tham gia vào các hoạt động văn hóa thể hiện lòng thành kính tri 
ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân đã vì dân giữ nước. 

Trong hồ sơ đề trình UNESCO công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” 
là di sản văn hoá thế giới đã nêu rõ giá trị của di sản là thể hiện lòng tôn kính đối 
với tổ tiên, theo tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Theo 
đánh giá của các chuyên gia UNESCO, “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” đã 
đáp ứng được tiêu chí quan trọng nhất trong 5 tiêu chí, đó là, di sản có giá trị nổi 
bật mang tính toàn cầu, khích lệ ý thức chung của mọi dân tộc trong việc thúc đẩy 
giá trị đó. Vì vậy, ngày 6/12/2012, UNESCO đã chính thức công nhận “Tín 
ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”, biểu tượng của tinh thần đại đoàn 
kết, truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam là Di sản 
văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.  

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng còn là dịp để giáo dục truyền thống 
“Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc các Vua Hùng đã có công dựng 
nước và các bậc tiền nhân kiên cường chống giặc ngoại xâm giữ nước, đồng thời 
còn là dịp quan trọng để chúng ta quảng bá ra thế giới về một Di sản vô cùng giá 
trị, độc đáo, đã tồn tại hàng nghìn năm, ăn sâu vào tâm hồn, tình cảm, trở thành 
đạo lý truyền thống của đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, là ngày để 
toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta cùng nguyện một lòng mãi mãi khắc ghi lời căn 
dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước - Bác cháu 
ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. 
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ền Hùng là một khu di tích đặc biệt quan trọng. Trong cuộc đời hoạt 
động của mình, Hồ Chủ tịch đã 2 lần về thăm Khu di tích này. 

Lần thứ nhất: 

Ngày 19/9/1954 sau chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử “Lừng lẫy năm châu 
chấn động địa cầu” trước khi về tiếp quản thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã chọn Đền Hùng làm nơi gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ Đại đoàn Quân Tiên 
phong (Sư đoàn 308 - Quân đội nhân dân Việt Nam). 

Không phải ngẫu 
nhiên mà trong 
hoàn cảnh lịch sử 
đặc biệt, việc tiếp 
quản thủ đô đang là 
một nhiệm vụ mới 
mẻ đối với Chính 
phủ và quân đội ta, 
có ý nghĩa to lớn đối 
với nhân dân miền 
Nam và dư luận 
toàn thế giới. Bác đã 
chọn thăm Đền 
Hùng là di tích lịch 
sử đặc biệt của dân 
tộc. Đền Hùng là nơi 
mà mỗi người Việt 
Nam khi nhắc đến 
cội nguồn, bao giờ 

cũng dùng hình ảnh “con Rồng cháu Tiên” “Con Lạc cháu Hồng”; coi đó là niềm 
tự hào cho hồn thiêng sông núi, cho tinh hoa và giống nòi của dân tộc mình. 

Tại đây, Bác căn dặn cán bộ, chiến sĩ vào tiếp quản Thủ đô phải giữ nghiêm kỷ 
luật, giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân, chống mọi 
hành động phá hoại của kẻ thù. Phải bảo vệ công thương nghiệp, kể cả công 
thương nghiệp của ngoại kiều. Bộ đội phải giúp đỡ nhân dân, tuyên truyền giải 
thích cho nhân dân, không được làm điều gì phiền nhiễu nhân dân, sao cho từ cụ 
già đến em bé đều quý mến, tin tưởng. Giữ gìn phẩm chất bộ đội cách mạng. 
Không sa ngã, bắt chước lối sống không tốt. Cán bộ phải gương mẫu, gần gũi 
chiến sĩ, đoàn kết thương yêu nhau. 

Bác nói về tình hình nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Bác nhắc nhở 
quân đội không vì hòa bình mà lơi lỏng tay súng. Còn đế quốc ở miền Nam ta còn 
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Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên Phong tại Đền Giếng. 



phải xây dựng miền 
Bắc, giải phóng miền 
Nam. Nhiệm vụ xây 
dựng và bảo vệ Tổ 
quốc còn rất nặng nề. 
Bác nói: “Các Vua 
Hùng đã có công dựng 
nước, Bác cháu ta 
phải cùng nhau giữ lấy 
nước”. 

Lời nói ấy Bác cất 
lên từ Đền Hùng trở 
thành một lời hịch 
thiêng liêng của non 
sông đất nước, âm 
vang trong tâm hồn 
mỗi người con đất Việt 
ở khắp mọi miền, với 
mọi thế hệ. Lời căn dặn của Bác không chỉ nói với Đại đoàn 308 mà còn nói với 
toàn quân, toàn dân, không chỉ nói với thế hệ ngày ấy, thế hệ hôm nay mà còn 
nói với các thế hệ mai sau. Một lời nói vang vọng thiên thu, trường tồn với đời đời 
con cháu. 

Lần thứ hai 

Ngày 19/8/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Đền Hùng trong hoàn cành đất 
nước bị chia cắt. Miền Bắc đang khôi phục phát triển kinh tế, xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, là hậu phương vững chắc chi viện cho cách mạng miền Nam trong sự 
nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Người đến thăm 
Đền Hùng, thắp 
hương viếng Tổ vào 
khoảng 9h. Cùng đi 
với Bác có đồng chí 
Nguyễn Văn Trân - Bí 
thư Trung ương Đảng, 
Bộ trưởng - Bộ Công 
nghiệp nặng, đồng chí 
Nguyễn Khai - Ủy viên 
dự khuyết Ban Chấp 
hành Trung ương 
Đảng. Lên đến đền 
Hạ, các đồng chí bảo 
vệ sợ Bác mệt, xin Bác 

nghỉ lại và mời Bác xuống núi. Bác nói: “Leo núi phải lên đến đỉnh, cũng như 
người làm cách mạng không được bỏ dở chừng, đã đi phải tới đích”.  

 
Bác Hồ dừng chân bên cổng chính vào Đền Hùng năm 1954. 

 
Bác Hồ thăm Đền Hùng lần thứ hai (19/8/1962). 



Khi lên đền Trung gặp một toán bộ đội đi viếng Tổ, Bác hỏi có mấy cấp, mấy 
bậc không trả lời được, Bác nhắc: quân sự là phải quan sát địa hình. Lên đền 
Thượng khoảng 11h trưa. Bác cùng đoàn nghỉ trưa, ăn cơm nắm với dưa cà ở 
cửa ngách Đông Nam đền Thượng. Trước khi về Bác căn dặn các đồng chí lãnh 
đạo tỉnh Phú Thọ “phải chú ý bảo vệ, trồng thêm hoa, cây cối để Đền Hùng ngày 
càng trang nghiêm và đẹp đẽ, thành công viên lịch sử cho con cháu sau này đến 
thăm”. 

Lời dạy của Bác, vừa 
mang tính tổng kết, vừa 
có tính định hướng phát 
triển quy hoạch Đền 
Hùng trong tương lai, đã 
trở thành kim chỉ nam 
cho biết bao tư duy, tình 
cảm và hành động của 
các thế hệ Việt Nam hôm 
nay và mai sau, biết trân 
trọng quá khứ, giữ gìn 
đạo lý truyền thống dân 
tộc, bảo vệ cảnh quan 
môi trường sinh thái, kế 
thừa và phát huy bản sắc 
văn hóa dân tộc. 

Hơn nửa thế kỷ 
trôi qua, những di 
tích lưu niệm với 
sự kiện Chủ tịch 
Hồ Chí Minh ở 
Đền Hùng đã 
được Đảng và Nhà 
nước ta trân trọng 
gìn giữ. Những 
hiện vật gốc tại di 
tích gắn liền với 
hoạt động của Bác 
như quả chuông 
Bác đã xem, cây 
đại treo chuông, 
cửa ngách Đông 
Nam đền Thượng, 
chùa Thiên Quang - cây vạn tuế, cửa đền Giếng được bảo vệ chu đáo giữ nguyên 
giá trị gốc./. 
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Ngày nay, cứ đến ngày Giỗ Tổ (10/3 âm lịch) hàng ngàn người 
dân trong nước lại về Đền Hùng thăm viếng, thể hiện lòng thành 

kính luôn hướng về đất Tổ. 

 
Ngày 5/4/2017 (tức 9/3 âm lịch) người dân nườm nượp đổ về Đền Hùng 
bái Tổ. 



 

ách đây 66 năm, ngày 19/9/1954, Bác Hồ đã chọn Đền Giếng (Khu Di tích lịch 
sử Đền Hùng) để gặp gỡ, thăm hỏi, động viên và giao nhiệm vụ cho cán bộ, 
chiến sĩ Đại đoàn 308 (Đại đoàn Quân Tiên phong) về tiếp quản Thủ đô Hà 

Nội. Tại đây, Người đã căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước/Bác cháu ta 
phải cùng nhau giữ lấy nước”. Hơn 60 năm trôi qua, lời dạy của Bác vẫn vẹn nguyên 
giá trị đối với mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Đất Tổ, trở thành động lực tinh 
thần to lớn, thôi thúc Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết một lòng, 
xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, quê hương ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.  

Nhớ lại kỷ niệm được đón tiếp và 
gặp Bác năm xưa, Thiếu tướng 
Nguyễn Hiền - nhân chứng sống 
trong buổi Bác gặp mặt cán bộ Đại 
đoàn Quân Tiên Phong ở Đền Hùng 
ngày 19/9/1954 lại trào dâng niềm 
xúc động khôn tả. Trong suốt quãng 
đời gần 50 năm quân ngũ, trải qua 3 
cuộc chiến tranh, từ chiến sĩ đến sĩ 
quan cấp tướng, đã qua nhiều chiến 
trường, nhiều đơn vị nhưng với 
Thiếu tướng Nguyễn Hiền, Đại đoàn 

308 vẫn là nơi gắn bó nhất trong cuộc đời binh nghiệp của ông vì ở đó ông đã có 
những giờ phút thiêng liêng của cuộc đời với những lần được gặp Bác. 

Ông cho biết: Tôi đã được gặp Bác Hồ sáu lần, song lần được gặp Bác tại Đền 
Hùng là lần được ở gần Bác lâu nhất. Lúc đó khoảng 10h sáng, cán bộ Đại đoàn đã 
đến Đền Giếng, đồng chí Đại đoàn phó Vũ Yên tập hợp bộ đội, cửa Đền Giếng mở, 
Bác Hồ từ trong bước ra. Mọi người reo lên: “Bác Hồ! Hồ Chủ tịch muôn năm!”. Bác 
hiền từ vẫy tay ra hiệu cho mọi người tiến lên, ngồi quanh mình, rồi Bác cũng ngồi 
ngay xuống bậc cửa đền. Bên phải Bác là Chính ủy Song Hào, bên trái Bác là đồng 
chí Thanh Quảng - Phó Văn phòng Chính ủy Trung ương. Bác ân cần thăm hỏi sức 
khỏe, khen ngợi chiến công của Đại đoàn và căn dặn chúng tôi: Nhiệm vụ tiếp quản 
Thủ đô là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, không những đối với nước ta mà với cả 
thế giới. Bác nhấn mạnh: Phải cảnh giác với “viên đạn bọc đường”, không vì hòa 
bình mà lơi lỏng tay súng. Phải ra sức học tập chính trị, quân sự, phải giữ nghiêm 
kỷ luật, phải đoàn kết rộng rãi, phải bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân, chống 
mọi hành động phá hoại của kẻ thù. Phải bảo vệ công thương nghiệp, kể cả công 
thương nghiệp của ngoại kiều. Bác còn căn dặn: Bộ đội phải giúp đỡ nhân dân, tuyên 
truyền giải thích cho nhân dân, không được làm điều gì phiền nhiễu nhân dân, sao 
cho từ cụ già đến em bé đều quý mến, tin tưởng. Giữ gìn phẩm chất bộ đội cách 
mạng. Không sa ngã, bắt chước lối sống không tốt. Cán bộ phải gương mẫu, gần 
gũi chiến sĩ, đoàn kết quân dân. 

C 

 
Bác Hồ về thăm Đền Hùng và nói chuyện với Đại đoàn 
Quân Tiên Phong ngày 19/9/1954 tại Đền Giếng, Khu Di 
tích lịch sử Đền Hùng (Ảnh tư liệu) 



Rồi Người nói với cán bộ Đại đoàn chúng tôi từng câu chữ: Hôm nay, Bác cháu 
ta gặp nhau ở đây là rất có ý nghĩa. Ngày xưa, các Vua Hùng là người có công dựng 
nước ta. Như vậy, Vua Hùng chính là ông Tổ của nước Việt Nam. Uống nước phải 
nhớ nguồn. Con cháu thì phải nhớ đến tổ tiên. Các Vua Hùng đã có công dựng nước, 
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. 

Tại địa điểm trước cửa Đền Giếng, một tấm bia đã được dựng lên ghi dấu sự kiện 
lịch sử về lời nói ấy của Bác vang lên từ Đền Hùng như một lời hiệu triệu thiêng liêng 
của non sông đất nước, âm vang trong tâm hồn mỗi người con đất Việt ở khắp mọi 
miền Tổ quốc. 

Năm 1962, đế quốc Mỹ chuẩn bị cuộc chiến tranh đánh phá miền Bắc. Ngày 
19/8/1962, một lần nữa Đền Hùng lại đón Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm. Trong hồ sơ 
Di tích lưu niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng có ghi lời 
dặn của Người: "Đã đi là phải tới đích, leo núi là phải lên đến đỉnh, cũng như người 
làm cách mạng không được bỏ dở chừng". Người còn dặn: "Chú ý bảo vệ, trồng 
thêm hoa, cây cối để xây dựng Đền Hùng trở thành một công viên lịch sử cho con 
cháu sau này tới thăm viếng". 

Khắc sâu lời dạy của Bác, những năm qua, bằng nhiều nguồn kinh phí của Nhà 
nước và nguồn kinh phí xã hội hóa do các tập thể, cá nhân tham gia đóng góp, Khu 
Di tích lịch sử Đền Hùng đã được đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo xứng tầm với vị 
thế Di tích Quốc gia đặc biệt, góp phần làm cho diện mạo di tích ngày càng uy linh, 
xanh - sạch - đẹp. Toàn bộ các công trình kiến trúc cổ trên núi Hùng như: Đền 
Thượng, Lăng Hùng Vương, Đền Trung, Đền Hạ, chùa Thiên Quang, Gác chuông, 
Bảo tháp, Cột đá thề, Đền Giếng và rừng nguyên sinh được gìn giữ, bảo vệ nghiêm 
ngặt và được tu bổ đồng bộ, khang trang mà vẫn giữ được kiểu dáng kiến trúc cổ 
kính. Hệ thống khuôn viên các đền được cải tạo, trục đường hành hương, bậc lên 
xuống các đền được sửa chữa nâng cấp, trồng bổ sung các loại cây bản địa và lớp 
thảm thực vật tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và trang nghiêm hơn. Trải 
qua hàng nghìn năm, Đền Hùng vẫn bảo tồn được những nét cổ kính và không gian 
lễ hội đặc sắc, cùng với đó có thêm nhiều hạng mục công trình văn hóa mới, nổi bật 
là khu vực ngã 5 Đền Giếng, các cơ sở hạ tầng và cảnh quan môi trường được đầu 
tư khang trang, đáp ứng nhu cầu của đông đảo du khách hành hương về bái Tổ, 
thực hành Tín ngưỡng thờ cũng Hùng Vương như lời Bác căn dặn. 

66 năm qua, cùng với việc gìn giữ, xây 
dựng và phát huy các giá trị của Di tích 
lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, 
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh 
Phú Thọ cùng đoàn kết một lòng, cụ thể 
hóa lời dạy của Bác trong từng nhiệm vụ 
chính trị cụ thể, nỗ lực phát huy tiềm 
năng, lợi thế, tạo nguồn lực cho phát triển 
kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho 
người dân. Kinh tế của tỉnh từ chỗ tăng 
trưởng trung bình đã vươn lên trở thành 

tỉnh phát triển khá, quy mô nền kinh tế của tỉnh được nâng lên rõ rệt, năm 2018 đứng 
thứ 2/14 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. 

 
Đền Hùng hằng năm đón hàng triệu lượt du khách 
hành hương về bái Tổ. 



Đặc biệt những năm gần đây, tỉnh đã tiến hành nhiều cuộc tìm tòi, thử nghiệm, 
phát kiến ra những mô hình mới, biện pháp mới, cách làm mới để đổi mới quan hệ 
sản xuất, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Vì thế, đã dần tháo gỡ được những 
khó khăn, vướng mắc trong cơ chế và liên tục giành được những kết quả quan trọng; 
đã tạo được bước đột phá trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 
xuất, đa dạng các loại cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất sản phẩm nông 
nghiệp; hình thành được vùng sản xuất nguyên liệu giấy, sản xuất chè có quy mô 
lớn. Nông thôn mới ngày càng khởi sắc với trên 90 xã đạt chuẩn; huyện Lâm Thao 
đã đạt huyện nông thôn mới; thị xã Phú Thọ, thành phố Việt Trì và huyện Thanh 
Thủy đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Sản xuất công nghiệp trên địa 
bàn tỉnh liên tục phát triển, giá trị sản 
xuất công nghiệp năm 2018 ước đạt 
trên 46.000 tỷ đồng. Việc hoàn thiện 
hạ tầng và phát triển các khu, cụm 
công nghiệp đã làm thay đổi quy mô 
công nghiệp của tỉnh so với nhiều 
năm trước. Với nhiều dự án mới đi 
vào hoạt động đã làm tăng năng lực 
và quy mô của một số ngành sản 
xuất như vật liệu xây dựng, điện tử, 
chế biến nông sản, thực phẩm; tăng 
giá trị sản xuất công nghiệp hằng 
năm và góp phần thúc đẩy chuyển 
dịch cơ cấu lao động theo hướng 
tích cực. 

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo, công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được 
quan tâm. Các chính sách an sinh xã hội, công tác xóa đói, giảm nghèo được triển 
khai hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 7,4%. Đời sống và sản xuất của nhân 
dân từng bước được cải thiện, đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt chính sách dân 
tộc của Đảng. Quốc phòng được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
được giữ vững. 

Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực; bộ máy chính quyền 
các cấp tiếp tục được kiện toàn, tỉnh đang thực hiện đồng bộ việc sắp xếp tổ chức, 
tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; vai trò của MTTQ và 
các đoàn thể nhân dân phát huy mạnh mẽ; khối đoàn kết các dân tộc được củng cố 
vững chắc. 

Đã 66 năm trôi qua, các sự kiện nối tiếp nhau theo dòng chảy của lịch sử, song 
lời dạy của Người: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng 
nhau giữ lấy nước" tại Đền Hùng mùa thu năm ấy còn vọng vang như tiếng đất trời. 
66 năm ngày Bác về thăm Đền Hùng, 50 năm thực hiện Di chúc của Người, vâng lời 
Bác, cùng với cả nước, các thế hệ cán bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ đã và đang thực 
hiện tốt những lời Bác dạy, vững bước tiến trên con đường Bác đã lựa chọn, tiếp tục 
phấn đấu giữ vững mục tiêu là một trong các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung 
du và miền núi Bắc bộ. 

Lệ Thủy // https://www.phutho.gov.vn 

 
Sản xuất công nghiệp phát triển đã góp phần quan trọng 
vào sự phát triển kinh tế chung của tỉnh (Ảnh chụp tại Công 
ty TNHH Đài Việt, Cụm công nghiệp Ngọc Quan, huyện 
Đoan Hùng) 



 

gày giỗ tổ Hùng Vương hay lễ hội Đền Hùng là một ngày lễ lớn ở Việt 

Nam. Lễ hội là truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam nhằm tưởng 

nhớ công lao dựng nước của các vị vua Hùng. Đây cũng là dịp để đồng 

bào dân tộc Việt Nam nhìn lại một chặng đường phát triển của đất nước, hiểu rõ hơn 

về lịch sử, cội nguồn của tổ tiên. Vậy ngày giỗ tổ Hùng Vương bắt đầu từ năm 

nào?  

1. Ngày Giỗ tổ Hùng Vương bắt đầu từ năm nào? 

Đã từ rất lâu, cứ đến ngày mồng 10 tháng 3 hàng năm thì người dân khắp mọi nơi 

trên đất nước Việt Nam đều đổ về Đền Hùng - nơi cội nguồn của dân tộc, của đất 

nước. Nhưng câu hỏi “ngày giỗ tổ Hùng Vương bắt đầu từ năm nào?” vẫn còn khiến 

nhiều người thắc mắc. 

Trong các văn bản cổ xưa, không có bất cứ ghi chép, chỉ định hay xác nhận nào 

về ngày, tháng và năm bắt đầu của Lễ giỗ tổ Hùng Vương. Nhưng trên các bia ký, 

đặc biệt là hai tấm bia ở đền Thượng trên núi Hùng, trong đó tấm Hùng Miếu Điển 

Lệ Bi lập năm Khải Định thứ 8 (năm 1923) có hai phần nội dung liên quan đến ngày 

giỗ tổ Hùng Vương. 

Phần thứ nhất chép lại công văn của Bộ Lễ triều Nguyễn, ngày 25 tháng 7 năm 

Khải Định thứ nhất (năm 1917) gửi các vị ở phủ viện đường đại nhân tỉnh Phú Thọ 

cùng nhau tuân thủ điều sau đây: “Xã Hy Cương, phủ Lâm Thao có miếu lăng phụng 

thờ Hùng Vương ở núi Hùng, trải qua các năm, cả nước đến tế, thường lấy kì mùa 

thu, chọn vào ngày tốt làm lễ, chưa có việc định rõ ngày mà tục lệ của dân xã đó lấy 

ngày Mười Một tháng Ba, kết hợp với thờ thổ kỳ, làm lễ riêng… (Sự thể này dẫn tới 

chỗ) thường hứng bất kì, hội họp cũng lãng phí theo sở thích, còn lòng thành thì bị 

kém đi… (Vì thế) cẩn thận định lại rằng, từ nay về sau, lấy ngày mồng Mười tháng 

Ba, lĩnh tiền chi vào việc công, phụng mệnh kính tế trước một ngày so với ngày hội 

tế của bản hạt, khiến nhân sĩ mọi miền đến đây có nơi chiêm bái…”. 

Còn phần thứ hai của văn bia Hùng Miếu Điển Lệ Bi là nói về việc quy định “Đệ 

niên kỉ niệm hội nhật lễ nghi” (Nghi lễ ngày hội kỷ niệm hằng năm) với những câu 

như sau: “Nay phụng mệnh theo Bộ Lễ, chuẩn định ngày quốc tế tại miếu Tổ Hùng 

Vương là ngày mồng Mười tháng Ba. Chiều ngày mồng Chín tháng Ba hằng năm, 

các quan liệt hiến trong tỉnh, cùng các quan viên trong cả phủ huyện của tỉnh, đều 

phải mặc phẩm phục, tề tựu túc trực tại nhà công quán. Sáng hôm sau, tới miếu kính 

tế…”. 



Như vậy lễ giỗ tổ Hùng Vương đã có từ rất 

lâu đời, đến năm 1917 mới có quy định chính 

thức của triều Nguyễn (đời vua Khải Định) lấy 

ngày mồng Mười tháng Ba hằng năm làm 

ngày giỗ tổ Hùng Vương. Điều này được xác 

nhận trên tấm bia Hùng Vương từ khảo do 

tham tri Bùi Ngọc Hoàn, Tuần phủ tỉnh Phú 

Thọ, lập năm Bảo Đại thứ 15 (năm 1940) 

được đặt ở Đền Thượng trên núi Hùng. Từ 

năm 2001 ngày giỗ tổ Hùng Vương trở thành 

ngày quốc lễ và từ năm 2007 ngày mồng 10 

tháng 3 hàng năm là ngày nghỉ lễ. 

 
Từ năm 1917, ngày mồng 10 tháng 3 hằng năm trở thành 
ngày giỗ tổ Hùng Vương 

 

2. Tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng 

Tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng là một loại hình tín ngưỡng dân gian được lưu 

truyền từ rất lâu ở Việt Nam. Các tín ngưỡng thờ cúng được thực hiện ở các di tích 

thờ các nhân vật liên quan đến thời vua Hùng như là: Vua Hùng, Thần Nông, Lạc 

Long Quân, Âu Cơ, Sơn Tinh, Cao Sơn, Quý Minh. Loại tín ngưỡng này được bộ 

Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi 

vật thể quốc gia và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện 

của nhân loại. 

Theo thống kê của Bộ Văn hóa – Thông tin tính đến năm 2005, có 1.417 di tích 

thờ Vua Hùng, liên quan đến thời kỳ đấu tranh dựng nước, giữ nước của các vị Vua 

Hùng. Các di tích thờ cúng Vua Hùng chủ yếu tập trung ở tỉnh Hà Tây cũ (364 di tích) 

và tỉnh Phú Thọ (326 di tích), tỉnh Bắc Ninh (168 di tích), thủ đô Hà Nội (161 di tích)… 

Ngày xưa, trong khu vực Kinh đô Văn Lang, các vị vua Hùng đã chọn núi Nghĩa 

Lĩnh, một trong những ngọn núi cao nhất vùng để thực hiện các nghi lễ tín ngưỡng 

 
Nội dung văn bia bằng chữ Hán 



nông nghiệp lúc bấy 

giờ. Nghi lễ thờ thần 

lúa, thần mặt trời để 

cầu mong mưa thuận 

gió hòa, mùa màng 

tươi tốt, đời sống 

người dân ấm no. Để 

ghi nhớ công lao to 

lớn của các vị vua 

Hùng, con cháu về 

sau đã lập đền thờ 

các Vua Hùng 

Vương. Khu di tích 

lịch sử Đền Hùng mà 

trung tâm là núi Nghĩa Lĩnh chính là nơi gốc thờ tự các Vua Hùng của cả dân tộc 

Việt Nam, nơi đây cũng là nguồn gốc của tục thờ tổ tiên người dân Việt Nam. 

Tín ngưỡng thờ 

cúng Hùng Vương 

trong quá trình của 

lịch sử luôn là yếu tố 

nội sinh của văn hóa 

dân tộc Việt Nam, 

nâng cao lòng tự hào 

và tinh thần đoàn kết 

yêu thương giống nòi 

của người dân Việt 

Nam. Trải qua rất 

nhiều biến cố thăng 

trầm của lịch sử dân 

tộc nhưng tín 

ngưỡng thờ cúng 

Vua Hùng vẫn chiếm được vị trí thiêng liêng trong đời sống tinh thần của người Việt. 

Ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch) là ngày lễ trọng đại mang bản 

sắc văn hóa, độc đáo của dân tộc Việt Nam. Cũng trong ngày này, hàng triệu người 

dân Việt Nam đều hướng về đất Tổ, cùng nhau hành hương về Đền Hùng, thành 

kính tri ân công đức của các vị Vua Hùng và cầu mong cho đất nước luôn thái bình, 

người dân được ấm no hạnh phúc. 

 

// https://www.vietfuntravel.com.vn 

 
Năm 2012, “Tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng” được UNESCO công 
nhận là di sản văn hóa phi vật thể 

 
Đền Hùng là trung tâm thực hành Tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng lớn 
nhất ở Việt Nam 



 

ễ hội Đền Hùng được coi là một lễ hội quốc gia, được tổ chức linh thiêng 

và long trọng với sự tham gia của người dân từ khắp nơi trong nước và 

kiều bào sống ở nước ngoài. 

Hùng Vương là vua đầu tiên của nước Văn Lang - nhà nước đầu tiên của người 

Việt. Trước khi có những bộ sách về lịch sử của dân tộc, trong dân gian đã lưu 

truyền những huyền thoại, những truyền thuyết về triều đại Hùng Vương, những 

câu chuyện giải thích về nguồn gốc của dân tộc một cách gần gũi, dễ hiểu, dễ 

nhớ, gắn với chính với tập tục sản xuất và nền văn hóa lúa nước. Đó là những 

câu chuyện về họ Hồng Bàng, về sự tích “con Rồng, cháu Tiên”, chuyện “Sơn 

Tinh – Thủy Tinh”, sự tích “bánh chưng, bánh dày”.… Qua những câu chuyện 

này, ta có thể hình dung thời kỳ Hùng Vương là thời đại mở đầu dựng nước, đặt 

nền móng của đất nước Việt Nam ngày nay. Bắt đầu bằng việc Hùng Vương là 

thủ lĩnh của các bộ tộc người Lạc Việt đứng lên thống nhất các thị tộc, bộ lạc lập 

ra nhà nước Văn Lang, vương triều cuối cùng của thời kỳ Hùng Vương là lúc 

nhường ngôi cho Thục Phán (An Dương Vương) - để lập nhà nước Âu Lạc, thời 

kỳ Hùng vương qua 18 đời vua (1). Vua Hùng chia đất nước thành 15 bộ lạc, tổ 

chức các quan thành các Lạc hầu (quan văn), Lạc tướng, con trai vua gọi là Quan 

Lang, con gái vua gọi là Mị Nương. 

Các truyền thuyết này 

được lưu truyền trong 

dân gian qua hình thức 

truyền khẩu, nhưng qua 

các triều đại phong kiến, 

việc giải thích nguồn gốc 

của dân tộc rất được 

quan tâm, thể hiện qua 

sự ra đời của các bộ sử 

liệu như: Đại Việt sử ký 

toàn thư của Ngô Sĩ Liên, 

Đại việt sử ký của Lê Văn 

Hưu, Khâm định Việt sử 

 
Hùng Vương dựng nước đặt tên nước là Văn Lang. (Mộc 
bản sách "Đại Việt sử ký toàn thư", quyển 1, mặt khắc 3). 
Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV - Cục Văn thư và 
Lưu trữ nhà nước. 



thông giám cương mục của Quốc Sử Quán Triều Nguyễn … Hiện nay, các thông 

tin về thời kỳ Hùng Vương còn tìm thấy qua nguồn sử liệu quý là tài liệu Mộc bản 

triều Nguyễn– Di sản tư liệu thế giới, hiện đang được lưu giữ tại Trung tâm Lưu 

trữ quốc gia IV. 

 
Hùng Vương cho đóng đô ở Phong Châu. (Mộc bản sách "Khâm định Việt sử thông giám 
cương mục tiền biên", quyển 1, mặt khắc 1). Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV - Cục 

Văn thư và Lưu trữ nhà nước. 

 
Tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang dưới thời Hùng Vương.(Mộc bản sách "Ngự chế Việt 
sử tổng vịnh tập", quyển 1, mặt khắc 1).Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV - Cục Văn 

thư và Lưu trữ nhà nước. 



Những huyền thoại, sử liệu và thành tựu khảo cổ học đã chứng minh thời kỳ 

Hùng Vương là thời kỳ có thật, là một giai đoạn phát triển của lịch sử dân tộc. 

Đây là thời kỳ tiếp nối giữa thị tộc, bộ lạc và thời kỳ phân hóa giai cấp và hình 

thành nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam. 

Để tôn vinh thời kỳ khai thiên lập quốc và tri ân công lao của các vị anh hùng 

có công dựng nước, từ thời phong kiến các vị vua đã cho lập đền thờ vua Hùng: 

Vua Lê Thánh Tông năm 1470 và đời vua Lê Kính Tông năm 1601 sao chép đóng 

dấu kiềm để tại Đền Hùng, chọn ngày 11 và 12 tháng 3 âm lịch làm ngày Giỗ Tổ 

Hùng Vương, đến thời nhà Nguyễn - năm Khải Định thứ 2 chính thức chọn ngày 

10 tháng 3 âm lịch làm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương để tưởng nhớ các Vua Hùng và 

nhắc nhở mọi người Việt Nam cùng tưởng nhớ thờ cúng Tổ tiên (2). Khi nước 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh 

số 22c/NV/CC ngày 18/2/1946 ấn định những ngày Tết, kỷ niệm lịch sử và lễ tôn 

giáo, trong đó, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 âm lịch) được quy 

  
Sắc lệnh số 22c/NV/CC ngày 18/2/1946 của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ấn 

định những ngày Tết, kỷ niệm lịch sử và lễ tôn giáo. 

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. 



định là một trong những ngày kỷ niệm lịch sử và “những viên chức công nhật tòng 

sự tại các công sở” được nghỉ một ngày có hưởng lương. 

Việc ghi nhớ nguồn gốc dân tộc luôn được các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước 

chú trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần đến thăm Đền Hùng. Lần thứ nhất vào 

năm 1954, sau chiến dịch Điện Biên Phủ, Người đã chọn Đền Hùng làm nơi gặp 

gỡ, nói chuyện với cán bộ Đại đoàn Quân Tiên phong (Sư đoàn 308 - Quân đội 

nhân dân Việt Nam), tại đây, Bác đã nói: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, 

Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”; lần thứ hai vào năm 1962, Bác đến 

thăm Đền Hùng trong hoàn cành đất nước bị chia cắt, tại đây, Người căn 

dặn:  “phải chú ý bảo vệ, trồng thêm hoa, cây cối để Đền Hùng ngày càng trang 

nghiêm và đẹp đẽ, thành công viên lịch sử cho con cháu sau này đến thăm”(3). 

Năm 2007, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phê chuẩn 

sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Luật Lao động cho người lao động được nghỉ làm 

việc, hưởng nguyên lương, trong đó có, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch). 

Hiện, nơi thờ vua Hùng lớn nhất tại quần thể di tích gồm Đền Hùng (đền Thượng, 

đền Trung, đền Hạ, đền Mẫu Âu Cơ, …) trên núi Nghĩa Lĩnh, thành phố Việt Trì. 

Tại đây, hàng năm, Lễ hội Đền Hùng thường được tổ chức từ đầu tháng cho đến 

ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Đây được coi là một lễ hội quốc gia, được tổ 

chức linh thiêng và long trọng với sự tham gia của người dân từ khắp nơi trong 

nước và kiều bào sống ở nước ngoài. 

Đặc biệt, vào năm 2012, ngày giỗ tổ Hùng Vương nói riêng và tín ngưỡng thờ 

Hùng vương nói chung đã được tôn vinh trên thế giới khi UNESCO công nhận 

“Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là một Di sản văn hóa phi vật thể 

đại diện của nhân loại. 

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm đã trở thành 

ngày lễ lớn trên cả nước, luôn khắc ghi trong tâm thức, nên đã là người dân Việt 

thì đều biết đến câu thơ “Dù ai đi ngược về xuôi. Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười 

tháng Ba”. 

 

Trần Ngọc // https://luutru.gov.vn 

 

 

 

 



 

iỗ tổ Hùng Vương hay còn gọi là Lễ hội Đền Hùng (vào ngày 10/3 Âm 

Lịch, vị trí đền nằm ở xã Hy Cương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), là một 

lễ hội lớn mang tầm vóc quốc gia ở Việt Nam, tưởng nhớ và tỏ lòng 

biết ơn công lao lập nước của các Vua Hùng. 

“Dù ai đi ngược về xuôi 

Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba 

Khắp miền truyền mãi câu ca 

Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm” 

Câu ca dao đậm đà tình nghĩa đã đi vào lòng mỗi người dân Việt Nam từ 

thế hệ này sang thế hệ khác. Hàng ngàn năm nay, Đền Hùng – Nơi cội nguồn 

của dân tộc, của đất nước luôn là biểu tượng tôn kính, linh nghiêm quy tụ và 

gắn bó với dân tộc Việt Nam. Từ bao đời nay, câu ca ấy vẫn in sâu trong tâm 

thức mỗi người dân Việt Nam. Và dù ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này, cứ đến 

ngày Giỗ Tổ, là hàng triệu người con mang dòng máu Việt cùng nhau hành 

hương hoặc hướng về đất Tổ, thắp nén tâm hương, nhớ về nguồn cội, tri ân 

tổ tiên với lòng thành kính. 

Trên thế giới hiếm có dân tộc nào có tín ngưỡng thờ chung một ông Tổ như 

nước Việt Nam ta. Đó là nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Trong 

ngày này, nhân dân cả nước có điều kiện để tham gia vào các hoạt động văn 

hóa thể hiện lòng thành kính tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và 

các bậc tiền nhân đã vì dân giữ nước. Công đức Quốc Tổ Hùng Vương được 

nhân dân ta truyền tụng từ đời này sang đời khác với lòng biết ơn vô hạng: 

“Quốc Tổ Hùng Vương dựng nghiệp nhà 

Văn Lang truyền thuyết nước Nam ta 

Phong Châu tên gọi kinh thành cũ 

Ngũ Lĩnh là nơi biên ải xa 

Thắt nút trị dân thời bình trị 

Vung gươm đánh giặc lúc can qua 

Tổ tiên giữ nước bao công sức 

Con cháu chung lòng kiến quốc gia”. 

G 



Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ Hội Đền Hùng diễn ra vào ngày mồng 10 

tháng 3 âm lịch hàng năm (tại Đền Hùng, xã Hy Cương, TP Việt Trì, Phú Thọ). 

Trước đó hàng tuần, lễ hội đã diễn ra với nhiều hoạt động văn hoá dân gian 

và kết thúc vào ngày 10 tháng 3 âm lịch với Lễ rước kiệu và dâng hương tại 

Đền Thượng. 

Theo truyền thuyết thì Lạc Long Quân và Âu Cơ được xem như là Thủy Tổ 

người Việt, cha mẹ của các Vua Hùng. Từ đó, Giỗ Tổ Hùng Vương hay còn 

được gọi là ngày Lễ hội Đền Hùng. 

Từ xa xưa, Ngày Giỗ Tổ 

Hùng Vương đã có vị thế đặc 

biệt trong tâm thức của 

người Việt. Bản ngọc phả 

viết thời Trần, năm 1470 đời 

vua Lê Thánh Tông và đời 

vua Lê Kính Tông năm 1601 

sao chép đóng dấu kiềm để 

tại Đền Hùng, nói rằng: 

“…Từ nhà Triệu, nhà Đinh, 

nhà Lê, nhà Lý, nhà Trần đến 

triều đại ta bây giờ là Hồng 

Đức Hậu Lê vẫn cùng hương 

khói trong ngôi đền ở làng 

Trung Nghĩa. Những ruộng đất sưu thuế từ xưa để lại dùng vào việc cúng tế 

vẫn không thay đổi…”. 

Như vậy, có thể hiểu từ thời Hậu Lê trở về trước các triều đại đều quản lý 

Đền Hùng theo cách giao thẳng cho dân sở tại trông nom, sửa chữa, cúng bái, 

làm Giỗ Tổ ngày 10 tháng 3 âm lịch. Bù lại họ được miễn nộp thuế 500 mẫu 

ruộng, miễn đóng sưu, miễn đi phu đi lính. 

Đến đời nhà Nguyễn vào năm Khải Định thứ 2 (1917), Tuần phủ Phú Thọ 

Lê Trung Ngọc đã trình bộ Lễ định ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm làm ngày 

Quốc tế (Quốc lễ, Quốc giỗ). Điều này được tấm bia Hùng Vương từ khảo do 

Tham tri Bùi Ngọc Hoàn, Tuần phủ tỉnh Phú Thọ, lập năm Bảo Đại thứ 15 

(1940) cũng đang đặt ở Đền Thượng trên núi Hùng, xác nhận: “Trước đây, 

ngày Quốc tế lấy vào mùa thu làm định kỳ. Đến năm Khải Định thứ hai (dương 

lịch là năm 1917), Tuần phủ Phú Thọ là Lê Trung Ngọc có công văn xin bộ Lễ 

ấn định ngày mồng Mười tháng Ba hằng năm làm ngày Quốc tế, tức trước 

ngày giỗ tổ Hùng Vương đời thứ 18 một ngày. Còn ngày giỗ (11 tháng Ba) do 

dân sở tại làm lễ”. Kể từ đây, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 âm 

lịch hàng năm được chính thức hóa bằng luật pháp. 

 
Bức ảnh Thủy Tổ Lạc Long Quân – Âu Cơ (Nguồn: 
Internet) 



Sau cách mạng tháng Tám (1945) Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm tới Đền 

Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều đã 

về thăm viếng tại đây. Kế tục truyền thống cao đẹp của cha ông, nhất là đạo 

đức “uống nước nhớ nguồn”, ngay sau cách mạng thành công, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã ký Sắc lệnh của Chủ Tịch nước số 22/SL – CTN ngày 18 tháng 2 

năm 1946 cho công chức nghỉ ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm để tham gia 

tổ chức các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương – hướng về cội nguồn dân tộc. 

Trong ngày Giỗ Tổ năm Bính Tuất (1946) – năm đầu tiên của Chính phủ mới 

được thành lập, cụ Huỳnh Thúc Kháng – Quyền Chủ tịch nước đã dâng một 

tấm bản đồ Tổ quốc Việt Nam và một thanh gươm quý nhằm cáo với Tổ tiên 

về đất nước bị xâm lăng và cầu mong Tổ tiên phù hộ cho quốc thái dân an, 

thiên hạ thái bình cùng nhau đoàn kết, đánh tan giặc xâm lược, bảo vệ toàn 

vẹn lãnh thổ của đất nước. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã có hai lần về thăm Đền Hùng (19/9/1954 và 

19/8/1962). Tại đây Người đã có câu nói bất hủ: “Các Vua Hùng đã có công 

dựng nước – Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Người còn nhắc: 

“Phải chú ý bảo vệ, trồng thêm hoa, thêm cây cối để Đền Hùng ngày càng 

trang nghiêm và đẹp đẽ, thành công viên lịch sử cho con cháu sau này 

đến tham quan”. 

 

 
Bác Hồ nói chuyện với các chiến sỹ tại Đền 
Hùng – Phú Thọ (Ảnh Tư liệu). 

Năm 1995, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương đã được Ban Bí thư ghi trong thông 

báo là ngày lễ lớn trong năm. Ngành Văn hóa thông tin – thể thao phối hợp với 

các ngành chức năng đã tổ chức lễ hội trong thời gian 10 ngày (từ 1/3 đến 

10/3 âm lịch). 

Tại Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 về Nghi lễ Nhà nước, 

trong đó có nội dung quy định cụ thể về quy mô tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, 

cụ thể như sau: 



– “Năm chẵn” là số năm kỷ niệm có chữ số cuối cùng là “0”; Bộ Văn hoá – 

Thông tin và Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ hội; mời đại diện lãnh 

đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các đoàn thể dự Lễ dâng hương. 

– “Năm tròn” là số năm kỷ niệm có chữ số cuối cùng là “5”; Ủy ban Nhân dân 

tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ hội; mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, 

Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 

dự Lễ dâng hương. 

– “Năm lẻ” là số năm kỷ niệm có các chữ số cuối cùng còn lại. Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ hội; mời lãnh đạo Bộ Văn hoá – Thông tin dự lễ 

dâng hương và tổ chức các hoạt động trong lễ hội. 

Ngày 02/4/2007, Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã 

phê chuẩn sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Luật Lao động cho người lao động 

được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm 

lịch). Kể từ đây, ngày 10/3 âm lịch hàng năm đã trở thành ngày lễ lớn – QUỐC 

LỄ mang ý nghĩa bản sắc văn hóa dân tộc. 

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương hằng năm là ngày hội chung của toàn dân, ngày 

mà mọi trái tim dù đang sống và làm việc ở muôn nơi vẫn đập chung một nhịp, 

mọi cặp mắt đều nhìn về cùng một hướng. Trong ngày này, nhân dân cả nước 

còn có điều kiện để tham gia vào các hoạt động văn hóa thể hiện lòng thành 

kính tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân đã vì 

dân giữ nước. 

Trong hồ sơ đề trình UNESCO công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng 

Vương” là di sản văn hoá thế giới đã nêu rõ giá trị của di sản là thể hiện lòng 

tôn kính đối với tổ tiên, theo tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt 

Nam. Theo đánh giá của các chuyên gia UNESCO, “Tín ngưỡng thờ cúng 

Hùng Vương” đã đáp ứng được tiêu chí quan trọng nhất trong 5 tiêu chí, đó là, 

di sản có giá trị nổi bật mang tính toàn cầu, khích lệ ý thức chung của mọi dân 

tộc trong việc thúc đẩy giá trị đó. Vì vậy, ngày 6/12/2012, UNESCO đã chính 

thức công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”, biểu tượng 

của tinh thần đại đoàn kết, truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của 

dân tộc Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng còn là dịp để giáo dục truyền thống 

“Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc các Vua Hùng đã có công dựng 

nước và các bậc tiền nhân kiên cường chống giặc ngoại xâm giữ nước. 

Đồng thời, đây cũng là dịp quan trọng để chúng ta quảng bá ra thế giới về 

một Di sản vô cùng giá trị, độc đáo, đã tồn tại hàng nghìn năm, ăn sâu vào tâm 

hồn, tình cảm, trở thành đạo lý truyền thống của đồng bào cả nước, kiều bào 



ta ở nước ngoài, là ngày để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta cùng nguyện 

một lòng mãi mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 

“Các Vua Hùng đã có công dựng nước 

Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. 

Đã có nhiều dòng lưu bút chia sẻ: “Đền Hùng là nơi đặt nền móng cho 

lịch sử Việt Nam… Đền Hùng là một di tích vô giá của nhân dân Việt Nam. 

Đây là biểu tượng của tổ tiên dân tộc Việt Nam – Một dân tộc đã có truyền 

thống dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm”.  

Có thể nói, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng (10 tháng 3 ÂL) 

hàng năm là ngày duy nhất có được của toàn thể người Việt mà sự hân hoan 

tự nhiên phát ra từ đáy lòng. Là ngày giờ linh thiêng khiến giữa tất cả người 

Việt với nhau thực sự không có sự ngăn cách nào dù mong manh nhất. 

Không chỉ người Việt chúng ta tự hào về Đền Hùng, mà tìm vào những dòng 

lưu bút của các đoàn đại biểu quốc tế và bạn bè khắp năm châu bốn biển từng 

đến thăm viếng Đền Hùng. Chúng ta thật sự xúc động khi được biết Đền Hùng 

và các di tích trên Nghĩa Lĩnh đã làm cho cả thế giới phải cúi đầu vị nể ý thức 

cội nguồn dân tộc của chúng ta. 

 

 

 

// http://baonhandao.vn 

 

 



 

ạo lý nguồn cội, truyền thống đoàn kết luôn là nguồn lực vô tận cho dân tộc 

Việt Nam mãi trường tồn. 

Từ ngàn đời nay, Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành ngày lễ trọng đại của 

dân tộc Việt Nam - những người tự hào mang trong mình dòng máu Rồng Tiên. 

Trong những ngày tháng 3, ai cũng mong được hành hương về đất Tổ, lên đỉnh non 

thiêng Nghĩa Lĩnh thành kính dâng nén hương thơm, tỏ lòng tri ân công đức các Vua 

Hùng có công dựng nước. Ngày Quốc giỗ là dịp để cháu con hôm nay nghĩ suy về 

truyền thống cha ông, tự hào về sức mạnh cội nguồn, về sự trường tồn của dân tộc. 

Xuyên qua man mác khói mây huyền thoại mấy ngàn năm, mỗi người con đất Việt 

hành hương về Đất Tổ hôm nay như vẫn thấy hình ảnh các Vua Hùng cùng thần dân 

cày ruộng, đi săn. Trong lớp lớp đàn chim Lạc sải cánh bay về đậu lên mặt trống 

đồng, lịch sử đã khắc ghi công lao các Vua Hùng đời nối đời dựng nên nhà nước 

Văn Lang của người Việt cổ.  

Nước Văn Lang với nền 

văn minh lúa nước và nền 

văn minh sông Hồng rực rỡ 

đã tạo nên bản sắc văn hóa 

dân tộc phong phú và độc 

đáo, đặt nền móng cho sự 

phát triển mạnh mẽ và dài 

lâu của dân tộc Việt Nam. 

Đất Phong Châu xưa, nơi 

các vua Hùng dựng nghiệp 

đã trở thành miền đất Tổ. 

Trải mấy ngàn năm vật đổi 

sao dời, mỗi tấc đất, ngọn cây dưới chân Nghĩa Lĩnh; mỗi bậc đá thềm mây trên đền 

Trung, đền Thượng đã thấm đẫm huyền thoại về đạo lý cội nguồn. 

Bốn nghìn năm dân tộc Việt Nam mãi mãi ghi tạc công lao của các Vua Hùng, dù 

là từ việc nhỏ nhất như dạy dân cày ruộng, đi săn, đến những công trạng lẫy lừng 

trong công cuộc chinh phục thiên nhiên, đắp đê trị thủy, đánh đuổi ngoại xâm, giữ 

yên bờ cõi. Từ Phong Châu, đàn con của Mẹ Âu Cơ đã băng qua bao núi đồi, vượt 

qua sơn lam chướng khí, mở mang đất đai, chí thú gieo trồng, ruộng đồng ngày một 

 
Hàng vạn người đổ về Đền Hùng mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 
(Ảnh: Việt Cường) 



thênh thang, đường sá ngày một rộng dài. Trên rừng dưới biển, đâu đâu cũng thấm 

đẫm mồ hôi, công sức của lớp lớp con Hồng cháu Lạc. 

Bốn nghìn năm sức mạnh Việt Nam còn là những dấu ấn không thể phai mờ của 

những giá trị văn hóa truyền thống được hun đúc qua nhiều thế hệ. Một trong những 

nét đẹp đó là tinh thần cố kết cộng đồng. Hai chữ “đồng bào” gắn liền với câu chuyện 

Mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng nở trăm con; tình cảm “đồng bào” vì thế mà thành 

một giá trị thiêng liêng.  

54 dân tộc anh em trên mảnh đất hình chữ S này, dù là Kinh hay Thượng, dù ở 

miền ngược hay miền xuôi, đều là con một mẹ, là cây một cội, là hoa một cành. Dù 

ở trong nước hay ngoài nước, người Việt Nam vẫn luôn nhớ mình có chung một 

ngày Giỗ Tổ. Tìm về non thiêng Nghĩa Lĩnh là tìm về giá trị của tinh thần đại đoàn 

kết toàn dân - yếu tố tạo nên sức mạnh nội sinh của dân tộc trong suốt cuộc trường 

chinh dựng nước và giữ nước hôm qua, hôm nay và mãi mãi về sau. 

Lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước mấy ngàn năm là lịch sử chiến thắng 

của tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng, triệu người như một. Từ những triều đại 

quân chủ lẫy lừng chiến công phá Tống, bình Chiêm, kháng Nguyên, trừ Minh, đạp 

Thanh… đến thời đại Hồ Chí Minh – thời đại của cả dân tộc “rũ bùn đứng dậy” tiến 

hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ở đâu, lúc 

nào, lịch sử đi vào những khúc quanh cam go nhất cũng được hóa giải thành công 

bằng trí tuệ, sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân. 

700 năm trước, sau chiến thắng của hai cuộc kháng chiến chống quân Nguyên 

Mông, đức vua anh minh Trần Nhân Tông phải nén đau thương, nuốt căm hờn mà 

viết rằng: “Tịch hiệp thiên hà tẩy chiến trần” - nghĩa là: Kéo cả dải Ngân hà về để rửa 

sạch mọi oán hờn, khổ đau và mâu thuẫn chiến tranh để muôn dân được sống hoà 

thuận, để "Giang sơn nghìn thuở vững âu vàng". 

700 năm sau, trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đã 8 lần nhắc đến hai từ "Đoàn kết". Đó không chỉ là sự đồng cảm của những bậc 

thiên tài mà còn là sự minh triết về cội nguồn, là tâm nguyện về sức mạnh và sự 

trường tồn của dân tộc. Sức mạnh Việt Nam vì thế, còn là sức mạnh của truyền 

thống trung nghĩa, nhân hòa, vị tha từ ngàn đời cha ông truyền lại. 

Ngày Giỗ Tổ năm nay đúng vào dịp cả nước hân hoan kỷ niệm 40 năm giải phóng 

miền Nam thống nhất đất nước. Với niềm tự hào dân tộc và lòng thành kính hướng 

về nguồn cội, chúng ta càng thấy trách nhiệm hơn với lời dạy của tiền nhân, nêu cao 

tinh thần hòa hợp, hòa giải dân tộc, huy động mọi nguồn lực chung tay xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc, để đạo lý nguồn cội, truyền thống đoàn kết luôn là nguồn lực vô tận 

cho dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam mãi mãi trường tồn!./.  

Vân Thiêng // https://vov.vn 

 



 

heo truyền thuyết, Hùng Vương là con của cha Lạc Long Quân - giống Rồng 
và mẹ Âu Cơ - giống Tiên, đã có công dựng lên nhà nước Văn Lang cổ đại, 
thuộc vùng đất Phú Thọ ngày nay. 

Đối với cộng đồng các làng xung quanh đền Hùng, Hùng Vương còn là thần tổ 
gắn với nghề nông, dạy dân cày ruộng, cấy lúa, ban linh khí cho đất đai, nhà cửa, 
cây trồng, vật nuôi sinh sôi nảy nở, mùa màng bội thu. 

Với niềm tin thành kính này, từ hàng nghìn năm qua, hết thế hệ này qua thế hệ 
khác, người Việt ở vùng đất Tổ Phú Thọ, nơi có Đền Hùng linh thiêng và nhân dân 
trên khắp mọi miền của đất nước, cùng đông đảo người Việt Nam ở nước ngoài, đã 
sáng tạo, thực hành, vun đắp và lưu truyền Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương để 
thể hiện sự biết ơn với vị thủy tổ, mong Ngài phù hộ cho quốc thái dân an, vật thịnh, 
mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. 

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được các vương triều Lê, Tây Sơn (1788-
1802), Nguyễn quan tâm cho ghi chép vào sử sách, cấp sắc phong và cấp đất phục 
vụ cho việc thờ cúng Hùng Vương. Những năm 70 của thế kỷ XX, ngành văn hóa 
tỉnh Phú Thọ đã tổ chức sưu tầm các truyền thuyết, thần tích về Hùng Vương. 

Biểu hiện tiêu biểu nhất cho Tín ngưỡng thờ cúng Hùng vương ở Phú Thọ là lễ 
Giỗ Tổ Hùng Vương, được thực hiện vào ngày 10 tháng 3 Âm lịch hằng năm tại Khu 
di tích lịch sử Đền Hùng (quần thể di tích gồm Đền thượng, Đền Trung, Đền Hạ, Đền 
Mẫu Âu Cơ, Lăng mộ …) trên núi Nghĩa Lĩnh, thành phố Việt Trì, đã được Nhà nước 
xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Lễ giỗ Tổ Hùng Vương cũng được tổ chức trên 
khắp mọi miền của đất nước Việt Nam (Theo thống kê, trên cả nước hiện có 1.417 
di tích có thờ cúng Hùng Vương và các nhân vật thời Vua Hùng). 

Vào dịp Giỗ Tổ, nhân dân 
trong các làng xã có thờ cúng 
Hùng Vương ở khu vực Đền 
Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh, 
trong trang phục lễ hội, rực rỡ 
mầu cờ, sắc áo,  tổ chức thi 
kiệu, thi làm lễ vật. Họ chọn 
ra chiếc kiệu đẹp nhất và lễ 
vật ngon nhất, cùng chiêng, 
trống đồng, nghi trượng... 
rước lên đền Hùng dâng 
cúng, cầu cho quốc thái dân 
an, vạn vật sinh sôi. 

Mỗi làng bầu ra Ban khánh 
tiết gồm 6 đến 9 người đàn ông từ 50 tuổi trở lên, có hiểu biết, có tư cách đạo đức 
để chủ trì, điều hành nghi lễ tại đình, đền, miếu. Thủ từ - “trưởng tạo lệ”, ở đền 

T 

 
Đền Hùng. Ảnh: Internet 
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Thượng, đền Trung và đền Hạ thuộc khu di tích lịch sử Đền Hùng được mặc định là 
người thuộc 3 làng: Cổ Tích, Trẹo và Vi. 

Tham gia thực hành nghi thức còn có đội tế gồm 9 hoặc 11 đàn ông từ 50 tuổi trở 
lên, được chọn từ những gia đình hoà thuận, không có tang, không vi phạm pháp 
luật và lệ làng. Nhiệm vụ của họ là dâng hương, rượu, trà, đọc và hóa sớ trong Lễ 
dâng hương. Các thành viên còn lại trong làng tự nguyện tham gia các nghi thức thờ 
cúng và các hoạt động trình diễn văn hóa dân gian. Các vị bô lão tham gia đội tế lễ, 
những vị trung niên, nam hay nữ đều tham gia chuẩn bị lễ vật như bánh chưng, bánh 
giầy, bánh mật, tam sinh (thịt lợn, bò, dê) và hoa thơm, trái ngọt để dâng cúng. Thanh 
niên trai tráng tham gia rước kiệu, cầm cờ, quạt, lọng trong đoàn rước đến nơi thờ 
cúng. Các hình thức nghệ thuật trình diễn dân gian như hát xoan, hát ghẹo,… cùng 
các trò chơi dân gian khác thu hút không chỉ dân làng mà cả khách thập phương 
cùng tham gia. 

Để chuẩn bị cho mỗi kỳ lễ hội và gìn giữ truyền thống lâu dài, hàng năm, Ban 
khánh tiết và Đội tế vẫn giảng dạy, tập luyện các nghi thức thờ cúng cho những 
người kế tục. Cách đọc văn tế được chủ tế năm trước dạy cho chủ tế năm sau; việc 
giảng dạy kỹ thuật chế biến các loại lễ vật cho thấy việc bảo tồn các truyền thống 
được thực hiện một cách cẩn thận; người dân được hướng dẫn chu đáo cách dâng 
lễ vật và cách phải làm như thế nào, nói gì trong lễ cúng. Một số làng còn giữ và 
truyền lại tri thức về cách chọn giống vật nuôi để làm lễ vật và kỹ thuật chế biến các 
đặc sản vào dịp lễ hội. 

Thế hệ trẻ và những người cao tuổi ngày nay vẫn đang quan tâm đến việc dạy và 
học những hình thức diễn xướng dân gian liên quan đến Tín ngưỡng thờ cúng Hùng 
Vương. Việc thực hành Tín ngưỡng này có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đạo lý “Uống 
nước nhớ nguồn”, là điểm tựa tinh thần tạo sức mạnh đoàn kết các dân tộc Việt 
Nam. Với quy mô và ý nghĩa to lớn đó, Lễ hội Đền Hùng được Nhà nước ta xác định 
là Quốc lễ; Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ đã được Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (đợt 1), 
UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.   

Ngày 14/4/2013 (5/3 Âm lịch), tại Lễ khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm 2013 và đón 
Bằng của UNESCO vinh danh Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là di 
sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với 
chính quyền và cộng đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ đã công bố Chương trình hành 
động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở 
Phú Thọ giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020, với 09 nội dung cơ bản, 
trong đó chú trọng việc nâng cao nhận thức và năng lực của cộng đồng, chủ thể văn 
hóa; hỗ trợ cộng đồng truyền dạy cho những người trẻ tuổi, khuyến khích họ tiếp tục 
sáng tạo, thực hành và duy trì truyền thống này trong cuộc sống đương đại; hàng 
năm, tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương ở Đền Hùng và các làng xã một cách trang 
nghiêm, thành kính, tiết kiệm, với sự tham gia đông đảo của nhân dân, để tri ân tổ 
tiên, gắn kết các cộng đồng, cầu mong cho sự an lành và phồn vinh của đất nước… 
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ộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) đề nghị thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương 

năm 2020. 

Bộ VH-TT&DL vừa có công văn số 1192/BVHTTDL-VHCS gửi UBND tỉnh Phú Thọ 

về việc tổ chức lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020. Công văn nêu rõ, 

việc tổ chức lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020 phải đảm bảo trang 

nghiêm, thành kính, an toàn, tiết kiệm, thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19. 

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ diễn ra từ 7h30 đến 9h30 ngày 2/4/2020, tức ngày 10/3 

âm lịch tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Trình tự thực hiện như các 

năm khác do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì (không truyền hình trực tiếp lễ dâng hương). 

Tỉnh Phú Thọ là cơ quan chủ trì và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ là chủ lễ dâng 

hương. 

Thành phần tham dự lễ dâng hương 

gồm đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 

đại diện lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, đại 

diện lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, hạn chế số 

lượng đại biểu tham dự. 

Tại công văn, Bộ VH-TT&DL đề nghị 

việc tổ chức lễ dâng hương Giỗ Tổ 

Hùng Vương năm 2020 thực hiện theo 

đúng yêu cầu tại Chỉ thị số 45-CT/TW 

ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi 

mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các 

ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón 

nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao quy định tại 

Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ, đảm bảo trang 

nghiêm, thành kính, an toàn, tiết kiệm, thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã nhất trí với đề xuất của UBND tỉnh 

về việc chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội tại Giỗ Tổ Hùng Vương - lễ hội 

Đền Hùng 2020. Lãnh đạo khu di tích Đền Hùng đã yêu cầu các đơn vị không thành 

lập Đội tế (để tổ chức tập luyện và tế lễ tại Lễ Giỗ đức Quốc tổ Lạc Long Quân và 

Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ vào ngày 6 tháng Ba âm lịch); các xã, 

phường, thị trấn ven khu di tích không tổ chức lễ rước kiệu về Đền Hùng vào ngày 

9 tháng Ba âm lịch… 

N.K // http://dangcongsan.vn/ 

 
Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ được tổ 
chức trang nghiêm, an toàn (Ảnh: vovworld.vn)  



 

gày 12/3, ông Lê Trường Giang, Giám đốc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc 

biệt Đền Hùng cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đơn 

vị đã quyết định không thực hiện một số nghi lễ tại dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 

năm 2020. 

Cụ thể, lãnh đạo Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng đã yêu cầu các 

đơn vị không thành lập Đội tế để tổ chức tập luyện và tế lễ tại Lễ Giỗ đức Quốc tổ 

Lạc Long Quân và Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ vào ngày 6/3 âm lịch, 

còn phần lễ dâng hương vẫn diễn ra bình thường; không tổ chức đoàn rước kiệu 

rước lễ vật của xã Chu Hóa trong Lễ Giỗ đức Quốc tổ Lạc Long Quân vào ngày 6/3 

âm lịch; các xã, phường, thị trấn vùng ven của Khu di tích không tổ chức Lễ rước 

kiệu về Đền Hùng vào ngày 9/3 âm lịch. 

Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng cũng đã có công văn gửi đến các 

huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh về việc điều chỉnh nội dung, chương trình dâng 

hương tưởng niệm các Vua Hùng của các đơn vị này. Theo đó, các địa phương sẽ 

căn cứ vào tình hình thực tế và nếu có nguyện vọng tổ chức lễ dâng hương dịp Giỗ 

Tổ Hùng Vương thì sớm chủ động đăng ký (bằng văn bản) với Khu di tích lịch sử 

quốc gia đặc biệt Đền Hùng để thống nhất nội dung, thành phần và thời gian cho phù 

hợp, đảm bảo tính trang nghiêm, thành kính và an toàn. 

Ông Lê Trường Giang cho biết thêm, hiện nay một số khu vực trọng điểm của Khu 

di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng đã được tiến hành phun thuốc tiêu độc 

khử trùng, bố trí xà phòng rửa tay và nước sát khuẩn. Ông Giang cũng khuyến cáo, 

đồng bào và du khách trước khi về dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng cần theo 

dõi thông tin dịch bệnh trên các phương tiện truyền thông chính thống để có thông 

tin chuẩn xác về tình hình dịch bệnh. Khi đến khu di tích cần chấp hành nghiêm 

những quy định và hướng dẫn của Ban Quản lý và của cán bộ, nhân viên khu di tích 

để đảm bảo an toàn cho chính bản thân, du khách và cộng đồng. 
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ng Bùi Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, mặc dù phải 

điều chỉnh nhiều nội dung, chương trình, song Giỗ Tổ Hùng Vương 

năm nay vẫn đảm bảo tổ chức trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm. 

Đồng thời, tỉnh 

sẽ triển khai hiệu 

quả các biện pháp 

phòng, chống dịch, 

kiểm soát tốt tình 

hình dịch bệnh 

COVID-19 trên địa 

bàn. 

Theo kế hoạch 

mới điều chỉnh, do 

dịch bệnh COVID-

19, Giỗ Tổ Hùng Vương năm Canh Tý 2020 chỉ tổ chức 3 hoạt động lễ chính 

gồm: Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ 

được tổ chức vào ngày 29/3/2020 (tức mùng 6/3 âm lịch); Lễ dâng hương Giỗ 

Tổ Hùng Vương bắt đầu lúc 9 giờ ngày 2/4/2020 (tức mùng 10/3 âm lịch). 

Lễ dâng hương tại các di tích thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh 

tướng thời Hùng Vương trên địa bàn tỉnh tổ chức cùng ngày với Lễ dâng 

hương Giỗ Tổ Hùng Vương. Song song với tổ chức các hoạt động phần lễ, 

tỉnh Phú Thọ sẽ đồng thời tổ chức khánh thành cầu đi bộ qua hồ Mai An Tiêm 

thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng vào ngày 29/3/2020 (tức mùng 6/3 âm lịch). 

Các hoạt động phần Lễ chỉ tổ chức các nghi thức dâng hương, không tổ 

chức phần tế; hạn chế các thành phần dự và triển khai hiệu quả các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19. Tùy từng điều kiện, các địa phương trong tỉnh 

có thể tổ chức các đoàn dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, song phải 

đảm bảo an toàn và công tác phòng chống dịch. 

 
Quang cảnh nghi thức diễu hành rước lễ. Ảnh: An Hiếu - TTXVN 
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Để phòng chống dịch hiệu quả, Sở Y tế đã xây dựng phương án đảm bảo 

công tác y tế, công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức 

các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương; tổ chức phun khử trùng tại tất cả các vị trí 

tổ chức lễ dâng hương và lễ khánh thành cầu đi bộ qua hồ Mai An Tiêm. 

Sở Y tế phối hợp với Khu Di tích lịch sử Đền Hùng tiến hành đo thân nhiệt, 

bố trí dung dịch sát khuẩn và khẩu trang phòng dịch cho các đại biểu về dâng 

hương; đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị y tế cần thiết để phục 

vụ công tác bảo vệ sức khỏe và kiểm soát dịch bệnh cho nhân dân về dâng 

hương. 

Giỗ Tổ Hùng Vương năm Canh Tý 2020 được tổ chức quy mô cấp quốc gia 

nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc; khẳng định vị trí và ý nghĩa to lớn 

của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày quốc lễ của dân tộc; giáo dục truyền 

thống dựng nước và giữ nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tưởng nhớ và 

tri ân sâu sắc công lao các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng 

nước và giữ nước. 

Thông qua tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương từng bước xây dựng Khu Di tích 

lịch sử Đền Hùng trở thành trung tâm thực hành tín ngưỡng, văn hóa, lễ hội 

về với cội nguồn dân tộc. 

Trước đó, ngày 5/3/2020, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có Công văn 

số 963/BVHTTDL-VHCS thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh về việc điều 

chỉnh nội dung Chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 

Canh Tý 2020, không thực hiện các nội dung phần hội do đảm bảo triển khai 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

Tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/3 âm lịch đảm bảo 

trang nghiêm, thành kính, an toàn, tiết kiệm; đồng thời triển khai các biện pháp 

phòng chống dịch COVID-19 gây ra. 

 

Lâm Đào An // https://bnews.vn/ 

 

 

 



 

ược mệnh danh là một trong những tỉnh có nhiều cuộc thi, lễ hội giân dan độc 

đáo nhất, Bình Thuận được biết nhiều đến nhiều thông qua các lễ hội Trung Thu, 

lễ hội Katê và Lễ hội Nghinh ông Quan Thánh. Ít ai biết, từ 2018, Bình Thuận lại 

có thêm một lễ hội có quy mô lớn, đó là Lễ hội giỗ tổ Hùng Vương tại thị trấn Phan Rí 

Cửa vào mùng 10/03 Âm lịch hàng năm. 

Nguồn gốc của Lễ hội giỗ tổ 

Hùng Vương ở Phan Rí Cửa 

Là một di tích văn hóa lâu đời, Đền 

thờ Hùng Vương trước kia ở Phan Rí 

Cửa được xây dựng nhằm thờ cúng 

các vị tổ tiên xa xưa, những người có 

công khai lập vùng đất này. Mãi đến 

1958, người dân mới đưa tín ngưỡng 

thờ cúng Hùng Vương vào thờ chính 

tại đền thờ này. 

Năm 2016, Đền thờ Hùng Vương này được tỉnh Bình Thuận chọn làm nơi tổ chức Lễ 

an vị, sau khi thỉnh rước “Đất, Nước, chân hương” từ Đền Hùng ở Phú Thọ về. Năm 

2016, chính là năm Bình Thuận cùng Phú Thọ, Hưng Yên và Cà Mau tổ chức Giỗ Tổ 

Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng cấp quốc gia. 

Và từ một lễ hội nhỏ theo tập tục ở địa phương, bắt đầu từ 2018, Lễ hội Giổ tổ Hùng 

Vương ở Phan Rí Cửa được nâng tầm thành một lễ hội có quy mô cấp tỉnh. 

Vì sao chọn Đền Hùng Vương ở 

Phan Rí Cửa? 

Thông tin từ Sở Văn Hóa, Thể 

Thao và Du Lịch, đền thờ Hùng 

Vương ở thị trấn Phan Rí Cửa được 

chọn làm nơi tổ chức Lễ hội Giổ tổ 

cấp tỉnh vì đây là đền thờ Quốc tổ duy 

nhật tại Bình Thuận đến nay vẫn còn 

lưu giữ được nhiều di vật có giá trị lịch 

sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật 

cao như đại hồng chung, khám thờ, hương án, bát hữu, hoành phi, câu đối và nhiều tư 

liệu Hán Nôm quý. 

Ngoài ra, đền thờ Hùng Vương Phan Rí Cửa vẫn giữ nguyên được lối kiến trúc đặc 

trưng truyền thống của Việt Nam là trùng thiềm điệp ốc hay còn gọi là trùng lương trùng 

thiềm. Đây là kiểu kiến trúc nhà kép hai mái trên một nền. 

 
Đền thờ Hùng Vương ở Phan Rí Cửa 

 
Đền Hùng Vương nhìn từ ngoài 

http://www.binhthuan.gov.vn/


Và giống như Đình làng Đức Thắng cổ ở Phan Thiết, đền ở đây cũng được xây dựng 

theo lối kiến trúc dân gian Tú trụ. Một lối kiến trúc xây dựng với 04 cột đình chính, từ đó 

tỏa ra và liên kết với hết thẩy các kết cấu kiến trúc gỗ khác. 

Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương diễn ra như thế nào? 

Chương trình Lễ hội Giỗ tổ các vua 

Hùng tại Phan Rí Cửa bao gồm phần 

lễ và phần hội. Trong phần lễ, ban tổ 

chức sẽ tổ chức các nghi lễ như cung 

nghinh tiền hiền, rước kiệu, dâng 

hương, tế sơ cổ lễ, cầu an, cầu siêu, 

nghi lễ Đại tế – Cổ lễ. 

Từ sáng mùng 10/03 Âm lịch, 

những đoàn rước kiệu từ các Miếu 

Hải Tân, Miếu Thanh Tu, các Vạn Tả 

Tân, Vạn Nam Phú, Vạn Nam Thuận Thanh và cả kiệu từ Đài liệt sĩ của thị trấn sẽ được 

đưa về trước Đền thờ Hùng Vương. 

Sau đó, tại Đền sẽ có chương trình biểu diễn văn nghệ. Lãnh đạo của địa phương và 

tỉnh sẽ đọc phát biểu, chúc văn, đánh trống khai hội và dâng bánh giày, bánh chưng 

tưởng niệm các đời vua Hùng. 

Ngoài phần lễ như trên, Lễ hội giỗ tổ Hùng Vương ở Phan Rí Cửa, Bình Thuận còn 

có phần hội riễn ra trước đó giỗ tổ 01 đến 02 ngày. 

Phần hội với các hoạt động văn 

nghệ, các trò thể thao như bóng đá, 

bóng bàn, cờ tướng, cầu lông, các trò 

chơi dân gian, thi gói và nấu bánh 

chưng, bánh dày… sẽ được tổ chức 

sôi nổi tại Trung tâm Văn hóa – Thể 

dục, Thể thao Phan Rí Cửa và một số 

địa điểm khác ở địa phương. 

Đến với Phan Rí Cửa, Bình Thuận 

trong những ngày này, du khách sẽ 

thấy toàn thị trị trấn rợp trong biển cờ, băng rôn, pa nô của ngày Lễ hội Giỗ tổ Hùng 

Vương. Không khí nô nức của ngày giỗ tổ nhớ về cội nguồn sẽ khiến chúng ta ghi nhớ 

mãi lòng biết ơn đối với tổ tiên và những bậc sinh thành. 

Hy vọng, lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương ở Phan Rí Cửa trong tương lai sớm phát triển 
mạnh và sẽ trở thành một trong những lễ hội Bình Thuận thu hút được nhiều du khách 
tham quan nhất. 

 

Huỳnh // https://phanri.plus/ 

 
Dâng bánh tưởng niệm các đời Hùng Vương 

 
Chương trình biểu diễn văn nghệ tại đền 
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