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Kinh Thành Huế 
 

 
 Huế là thành phố có nhiều di tích lịch sử vì là 
kinh đô dưới thời nhà Nguyễn từ năm 1802.  

Huế nổi tiếng với nhiều lăng tẩm, đền đài và 
kiến trúc cổ xưa. Kinh thành Huế được vua Gia Long 
cho khởi công xây dựng từ năm 1805. Vị thế của kinh 
thành nằm ở bờ bắc của sông Hương với mặt quay 
về hướng Nam.  
 Kinh thành Huế có vòng thành với chu vi gần 
10 cây số và gồm 10 cửa. Kinh thành được chia ra 
khu bên ngoài và bên trong. Bên trong kinh thành có 
Hoàng Thành với Điện Thái Hòa, khu miếu thờ và Tử 
Cấm Thành. Điện Thái Hòa là nơi thiết triều. Tử Cấm Thành là nơi ở của vua và 
hoàng gia. Hoàng thành là một vòng thành có 4 cửa, cửa chính là Ngọ Môn. 
Những kiến trúc khác ở kinh thành Huế còn có: trường Quốc Tử Giám là trường 
quốc học đầu tiên dưới triều Nguyễn để đào tạo nhân tài, Đàn Xã Tắc là nơi tế 
thần của nhà vua, Kỳ Đài là cột cờ chính của thành. 
 Bên ngoài thành bao gồm nhiều lăng tẩm như lăng Gia Long, lăng Minh 
Mạng, lăng Tự Đức… Một thắng cảnh nổi tiếng ở Huế là chùa Thiên Mụ; do Chúa 
Nguyễn Hoàng cho xây vào năm 1601. Chùa được xây dựng và trùng tu qua nhiều 
thời vua với nhiều phòng ốc. Một công trình nổi bật nhất là tháp Phước Duyên. 
Tháp cao 21 mét gồm 7 tầng. Tháp được xây ở phía trước chùa vào năm 1844.  
 Huế không chỉ có giá trị về kiến trúc. Huế còn chất chứa cả một nền văn hóa 
cổ qua những ca kịch, lễ hội, vũ khúc, nghệ thuật và ngay cả ẩm thực. 


