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NCS khóa 2013 - 2016, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 
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Trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu của các tác giả đi trước, luận án Quá trình hình thành, 

phát triển và biến đổi lễ hội cung đình ở Huế từ năm 1802 đến năm 1945 sẽ có một số đóng góp hết sức 
ý nghĩa về khoa học và thực tiễn, nhất là tính thời sự trong giai đoạn hiện nay. 

1. Đóng góp về mặt tư liệu 
Luận án là kết quả của quá trình nghiên cứu công phu, có tính hệ thống của NCS, được hoàn 

thiện và bổ sung bằng các nguồn tư liệu mới phát hiện và hệ thống hóa các công trình nghiên cứu đã có 
về vấn đề này. Đó là các bản gốc Châu bản, các thư tịch Hán Nôm ghi chép lại các điển chế của lễ hội 
đang lưu trữ trong kho của Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Hà Nội), Trung 
tâm Lưu trữ quốc gia IV (Đà Lạt). Trước đây, do nhiều nguyên nhân, các tài liệu đó ít được quan tâm 
khai thác thì nay NCS dành nhiều công sức sưu tầm, phiên dịch để sử dụng có hiệu quả, phục vụ trực 
tiếp cho luận án cũng như công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, NCS khai thác nhiều tư liệu thơ văn trên 
di tích kiến trúc cung đình Huế cũng như cập nhật các tài liệu mới từ kết quả nghiên cứu của các đề tài 
khoa học các cấp, hội thảo khoa học, các bài viết trong thời gian gần đây. Vì vậy, luận án sẽ cung cấp 
một nguồn tư liệu phong phú, đa dạng, có hệ thống, có giá trị sử liệu cao về lễ hội cung đình triều 
Nguyễn. 

2. Đóng góp về nội dung 
Luận án xác định được cơ sở hình thành và phát triển, đỉnh cao dưới thời vua Minh Mạng của lễ 

hội cung đình triều Nguyễn trên nhiều phương diện. Đây là đóng góp quan trọng của luận án. Việc 
thống kê và phân tích các lễ hội cung đình được hình thành dưới triều Nguyễn (1802 - 1945), có thể 
khẳng định tính chính danh, chính thống của triều đại, đặc biệt là trên phương diện tư tưởng độc lập, tự 
chủ của quốc gia dân tộc, mang nhiều giá trị bản sắc và bản lĩnh đặc trưng, có tính tư tưởng của thời đại. 

Qua đó, luận án chỉ ra được đặc điểm riêng, những khía cạnh tích cực và vai trò đặc biệt quan 
trọng của lễ hội cung đình triều Nguyễn, góp phần giải quyết được khoảng trống trong việc nghiên cứu 
lễ hội cung đình Việt Nam. 

Hơn nữa, luận án còn làm rõ được sự biến đổi của lễ hội cung đình triều Nguyễn dưới tác động 
của nhiều yếu tố khách quan, chủ quan trong giai đoạn 1885 - 1945. Từ đó, đánh giá tính chất cũng như 
vai trò của lễ hội trong sinh hoạt văn hóa cung đình triều Nguyễn, trở thành tác nhân quan trọng có ảnh 
hưởng chi phối, làm nên giá trị bản sắc văn hóa Huế.  

3. Đóng góp về tư vấn chính sách 
Kết quả nghiên cứu của luận án cũng sẽ cung cấp cho ngành văn hóa, du lịch và các cơ quan nhà 

nước hữu quan những bài học hữu ích trong việc xây dựng chủ trương chính sách, giải pháp phù hợp 
trong vấn đề quản lý và nghiên cứu phục hồi, phát huy giá trị của lễ hội, đặc biệt là lễ hội cung đình 
Huế. Từ đó, luận án cũng đồng thời mang tính gợi mở cho nhiều đề tài nghiên cứu khoa học tiếp theo 
khi nghiên cứu về lễ hội cung đình triều Nguyễn. 

Những kết quả nghiên cứu của luận án, trên cơ sở phân tích sự ra đời, vận hành và biến đổi của lễ 
hội cung đình, cả về tư liệu thành văn lẫn kết hợp hài hòa với nghiên cứu khảo sát thực địa (môi trường 
diễn xướng của lễ hội), xem xét trong mối quan hệ chi phối bởi quan điểm phục hồi lễ hội cung đình 
Huế hiện nay. NCS cũng đưa ra những luận cứ mới cho việc đề xuất phục dựng lễ hội cung đình triều 
Nguyễn một cách phù hợp, có tính khả thi cao trong bối cảnh đất nước hiện nay. 

        Huế, ngày 14 tháng 01 năm 2018 
   Người hướng dẫn    Nghiên cứu sinh 
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On the basis of inheriting research results of previous authors, the thesis named The process of 
formation, development and alteration of Hue royal festivals from 1802 to 1945 is going to provide 
some meaningful contributions as far as the science and practice are concerned, especially the newsreel 
in present stage. 
 1.Documentary Contribution 
 The thesis is the result of a research process which is very elaborate and systematic of the 
student. It is also completed and complemented with the new-discovered document; besides it 
systematizes the works which have been researched this matter. They are the original copies of Chau 
Ban, Han-Nom documents which noted down the regulations of the festivals, which are kept as 
archives at Institute of Han-Nom Studies, National Archives Center I (Ha Noi), National Archives 
Centers IV (Da Lat). Previously, due to many different reasons, those documents haven’t been 
exploited, so the student now spends a lot of efforts to collect and translate them in order to use them 
effectively, serving directly the thesis and specialized work. Furthermore, the student also exploits lots 
of royal literature on Hue royal architecture as well as updates new documents from research results of 
scientific topics of all levels, of conferences and writings in recent times. Therefore, the thesis will 
provide a documentary source which is abundant, diversified and systematical and of high historical 
value on royal festivals of Nguyen court. 
 2. Contribution of Content 

The thesis has defined the basis of the foundation and development of Nguyen royal festivals 
which reached its pinnacle under emperor Minh Mang’s time in many aspects. This is an important 
contribution of the thesis. The statistics and analysis of the royal festivals formed under the Nguyen 
dynasty (1802-1945) are able to affirm the legitimacy of the dynasty, especially in the aspect of 
independent thoughts, self-control of the nation and the people, having the identity, specific stuff and 
thoughts of the age. 

The thesis whereby points out the specific characteristics, positive aspects and extremely 
important role of Nguyen court’s royal festivals, contributing to solving the gap in the research on 
Vietnamese royal festival. 

Moreover, the thesis also clarifies the alteration of Nguyen court’s royal festivals under the 
influence of many objective and subjective factors in the period 1885-1945. Since then, the evaluation 
of the characteristic as well as the role of the festivals in the cultural life of Nguyen court has become 
an important factor affecting and creating Hue cultural identity. 

3. Policy Advisory Contribution 
 The result of this thesis will provide cultural, tourism branches and concerned state agencies 
useful lessons in forming policy and suitable solution in the matter of management, research, 
restoration and value enhancement of the festivals, especially Hue royal festivals. Since then, the thesis 
has simultaneously the suggestiveness for many following research topics on royal festivals of Nguyen 
court. 
 On the basis of analyzing the appearance, the operation and the alteration of royal festivals both 
on written documents and field excavation (which means the performance environment), the results of 
the thesis are considered in the relation governed by the viewpoint of restoring Hue royal festivals 
nowadays. The student also provides new grounds for proposing the restoration of Nguyen court’s royal 
festivals suitably and of highly feasibility in the present context of the country. 

  Hue, January, 14th, 2018 
Instructors        Post-graduate student 
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