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Hưng Hóa ký lược - cuốn địa phương chí giá trị trong nghiên cứu khu vực 
Tây Bắc, Việt Nam 

Tống Thanh Bình 

Tây Bắc là vùng đất có lịch sử văn hóa lâu đời - 1 bộ phận cấu thành nên lãnh thổ 
hình chữ S, nhân dân Tây Bắc từ xa xưa đã cùng góp sức trong công cuộc xây dựng 
và bảo vệ tổ quốc. Tuy nhiên, việc nghiên cứu lịch sử vùng Tây Bắc, đặc biệt giai 
đoạn trước thế kỷ XIX gặp rất nhiều khó khăn do sự khan hiếm về tư liệu. Chính vì 
thế, những cuốn sách ghi chép chi tiết về vùng đất này thật đáng quý. Hưng Hóa ký 
lược của tác giả Phạm Thận Duật là một cuốn sách như thế, đây chính là cuốn địa 
phương chí vô cùng giá trị trong việc tìm hiểu lịch sử Tây Bắc nói chung và từng địa 
phương nói riêng. 

1. Tổng quan những cuốn sách viết về Tây Bắc 

Do sự cách biệt với miền xuôi, giao thông đi lại khó khăn, sự khác biệt về 
phong tục tập quán nên vùng đất biên viễn Tây Bắc không được đề cập đến nhiều 
trong sử sách phong kiến. Nếu có, chủ yếu ghi lại những lần triều đình chinh phạt 
những thế lực nổi dậy mưu đồ cát cứ hoặc những lần miễn thuế, ban phát thóc gạo 
cho nhân dân, hoặc chỉ chép lại tên tuổi một số thổ tù có công trong bảo vệ lãnh thổ, 
đánh giặc ngoại xâm.  

Có thể kể đến một số tác phẩm điển hình như: Đại Việt sử ký toàn thư, Dư địa 
chí, Đại Việt thông sử, Hồng Đức bản đồ, Hoàng Việt dư địa chí, Phương đình dư 
địa chí, Khâm định Việt sử thông giám cương mục… Tra cứu nội dung những cuốn 
sách trên, giá trị nổi bật nhất chính là việc ghi chép về đơn vị hành chính của Tây 
Bắc và một số tộc người cũng như sự trị vì của một số dòng họ quý tộc cùng với sự 
nổi dậy của họ nếu có. 

Cùng chép về lịch sử Tây Bắc thời gian này còn có một nguồn sử liệu giá trị, 
đó chính là hệ thống những cuốn sách viết bằng chữ Thái như Táy pú xấc, Quam tô 
mương, Phanh mương, Phiết mương… trong đó, có ghi chép về quá trình thiên di và 
định cư của người Thái, sự thiết lập quyền lực của các dòng họ quý tộc cai trị trên 
các châu mường ở Tây Bắc. Tuy nhiên, đây là những bộ sử do các ông mo ghi chép 
lại nên chủ yếu chép về lịch sử của quý tộc và là lịch sử của các “án nha, phìa, tạo…” 
vì thế thường phiến diện và chưa phản ánh đầy đủ các hoạt động trong đời sống của 
đại bộ phận cư dân. 

Sau Cách mạng Tháng Tám, sự ra đời của các ngành Khoa học Xã hội Việt 
Nam trong đó có Sử học, Dân tộc học, Khảo cổ học… đã không ngừng nỗ lực để tái 
hiện lại lịch sử dân tộc nói chung và các địa phương nói riêng. Tuy nhiên, càng ở 
những khu vực xa xôi như Tây Bắc, việc tìm hiểu, phục dựng quá khứ càng gặp nhiều 
khó khăn. Bằng những thành tựu của các ngành khoa học, bức tranh về quá trình xây 
dựng, phát triển của khu vực Tây Bắc mới được tái hiện một cách chi tiết hơn. Trong 
đó, phải kể đến những phát hiện khảo cổ học lòng hồ sông Đà, trong các hang động, 
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các thềm sông, hay những nghiên cứu của các nhà dân tộc học đã giúp thế hệ hiện 
tại hình dung về lịch sử các tộc người, mô hình tổ chức xã hội các tộc người…  

Đất nước được giải phóng, đổi mới và hội nhập, chúng ta có thêm điều kiện 
để nghiên cứu về các địa phương thuộc Tây Bắc, những cuốn lịch sử Đảng bộ, những 
bộ Địa chí hay lịch sử quân sự gắn liền địa phương đã được biên soạn, xuất bản. Tuy 
vậy, những cuốn sách đó chủ yếu tập trung giai đoạn từ đầu thế kỷ XX cho đến nay. 
Việc sử dụng một nguồn sử liệu thời trung đại viết về lịch sử, văn hóa Tây Bắc là 
điều thực sự có giá trị. 

2. Tác giả Phạm Thận Duật  

Phạm Thận Duật (1825 - 1885), quê ở Yên Mô, Ninh Bình. Ông được vinh 
danh là nhà sử học, nhà văn hóa lớn, danh nhân của thế kỷ XIX và tấm gương về 
khoa học. Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống nối đời Nho học, vốn là 
người thông minh, hiếu học, ông là học trò của hai danh sĩ Vũ Phạm Khải và Phạm 
Văn Nghị. Sau khi đỗ cử nhân năm 1850, ông được triều đình cử làm quan chức Giáo 
thụ phủ Đoan Hùng và sau đó được bổ nhiệm làm tri châu Tuần Giáo.  

Trong thời gian làm quan ở vùng rừng thiêng nước độc  này, ông đã biên soạn 
xong cuốn Hưng Hóa ký lược - trở thành cuốn địa phương chí tiêu biểu và có giá trị 
về vùng Tây Bắc rộng lớn gồm các tỉnh: Phú Thọ, Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La, Lào 
Cai, Lai Châu. 

Trong cuộc đời của mình, ông được điều động đến nhiều nơi, đảm nhận nhiều 
vị trí khác nhau, ông đều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ và để lại nhiều tác phẩm để đời 
như Hà đê tấu tập, Vãng sứ thiên tân nhật ký, Quan thành văn tập… Với tư cách là 
một nhà sử học, ông còn được Tự Đức giao trọng trách duyệt bộ sử đồ sộ nhất của 
nước ta dưới triều Nguyễn Khâm định Việt sử thông giám cương mục… Những điều 
ông làm được cho thấy tài năng, nhân cách và lòng yêu nước, thương dân của ông. 
Sự nghiệp làm quan của ông gặp nhiều trắc trở trong bối cảnh đất nước lâm nguy, 
triều đình Huế bất lực, thất bại trước thực dân phương Tây nên có những điều ông 
tâm huyết không trở thành hiện thực và có cả những điều bi phẫn. 

Ngày 5/7/1885, ông cùng Tôn Thất Thuyết chỉ huy đánh đồn Mang Cá nhưng 
bất thành. Ông cùng Tôn Thất Thuyết phò vua Hàm Nghi ra Sơn Phòng Quảng Trị 
thảo chiếu Cần Vương. Sau đó, ông bị Pháp bắt đày ra Côn Đảo, sau đó ông mất cuối 
năm 1885 khi trên đường bị đày từ Côn đảo sang Tahiti. 

Mất một thời gian dài lịch sử mới ghi nhận và đánh giá đúng vai trò của ông 
trong lịch sử dân tộc. Trên phương diện khoa học, hậu thế tôn vinh ông là nhà sử học 
lỗi lạc là hoàn toàn xứng đáng bởi những đóng góp của ông cho nền sử học nước 
nhà. Cùng với Hưng Hóa xứ phong thổ lục của Hoàng Bình Chính (Chánh ), Hưng 
Hóa ký lược có thể đánh giá như một chìa khóa mở ra cánh cửa quá khứ của Tây Bắc 
thời kỳ trung đại. 
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3.  Tác phẩm Hưng Hóa ký lược 

Hưng Hóa ký lược là bộ sách dài 42.000 chữ, chia thành 12 mục. Qua 12 mục 
chúng ta có thể thấy đây là một cuốn địa phương chí có nội dung phong phú. Nếu 
không phải là người bản địa thì phải là một người am tường, ham hiểu biết và có kiến 
thức sâu rộng mới có thể ghi lại những thông tin giá trị như thế về vùng đất này. Đó 
là chưa nói đến việc tuân mệnh triều đình lên vùng biên viễn cai trị là một điều không 
hề đơn giản. Bởi ngay cả triều đình phong kiến rất e ngại khi đặt chế độ lưu quan tại 
vùng đất này với lý do: “ miền biên viễn lam chướng độc hại, trước nay các lưu quan 
đưa lên bị ốm chết đến quá nửa. Năm Tự Đức thứ 8 (1855), các châu Phù Yên, Mai 
Sơn lại đặt thổ quan. Triều đình lại cũng không nỡ đày ải các sĩ phu vô tội tới những 
nơi thập tử nhất sinh như thế” (1), việc Phạm Thận Duật đến nơi này và được nhân 
dân tôn vinh là “thần” chứng tỏ ông là một người yêu nước, thương dân, không ngại 
khó ngại khổ. 

3.1. Phương pháp chép sử 

Trước khi bàn về nội dung cuốn sách, chúng tôi muốn nói đến phương pháp 
chép sử của ông rất chặt chẽ và khoa học. Bởi lẽ, mọi luận cứ đưa ra đều có sự dẫn 
chứng chi tiết và đối chứng với nhiều nguồn tư liệu khác. Cụ thể, tác giả đã sử dụng 
hơn 40 nguồn tư liệu trong cuốn sử của mình. Tác giả có trích một câu nói của các 
bậc tiền bối: “Miệng muốn nói, hãy nói bằng miệng của người xưa. Tay muốn viết, 
hãy viết bằng tay của người xưa” (2), có thể hiểu một phương châm của ông là nói 
có sách, mách có chứng. Bên cạnh đó, trong thời gian làm nhiệm vụ, chắc hẳn, ông 
đã đến tận nơi và kiểm chứng những thông tin ông thấy được trong sử sách, thể hiện 
qua việc ông miêu tả rất tường tận thành trì do Vũ Văn Uyên xây dựng trong quá 
trình giúp nhà Lê chống lại nhà Mạc hay việc xác minh những thông tin trên các văn 
bia do các vua triều Lê lưu lại trong quá trình lên vùng Tây Bắc dẹp loạn. Từ đó đưa 
ra những luận cứ xác đáng về vùng đất này để hậu thế có thể khai thác tư liệu. 

Văn bản mà chúng tôi có được là bản dịch của dịch giả Ngô Thế Long trong 
cuốn Phạm Thận Duật toàn tập, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, xuất bản năm 2000. 
Người dịch đã sử dụng hai bản sách A.91 và A.1429 lưu tại thư viện Viện Nghiên 
cứu Hán Nôm cùng hai đề mục cuối của Hưng Hóa ký lược là thổ tự và thổ ngữ để 
phiên dịch ra tiếng Việt. Với những nội dung mà cuốn sách này mang lại, chúng tôi 
nhận thấy, đây là một tư liệu quý cần được giới thiệu tới đông đảo các nhà nghiên 
cứu trong và ngoài địa phương. 

3.2.  Nội dung cuốn sách 

Nội dung cuốn sách được gói gọn trong 12 mục (gồm các lĩnh vực: duyên 
cách, cương vực, đinh, điền, thuế lệ, sơn xuyên, từ tự, thành trì, cổ tích, khí hậu, thổ 
sản, tập thượng, thổ tự, thổ ngữ.). Chúng tôi xin gộp một số mục thành từng nhóm 
để phân tích những giá trị của cuốn sách này. 
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Trước tiên là về điều kiện tự nhiên: gồm: duyên cách, cương vực, khí hậu, núi 
sông, thổ sản. Tác giả đã cung cấp thông tin chi tiết về vùng đất Tây Bắc rộng lớn 
trên cơ sở khảo cứu tài liệu và điền dã trong quá trình làm quan tại đây. Phải có đầu 
óc tổng hợp mới bao quát được khối lượng tri thức lớn đến vậy về vùng đất biên viễn 
cách trở này.  

Đóng góp thứ nhất là trình bày về sự thay đổi đơn vị hành chính trong mục 
duyên cách, Phạm Thận Duật đã trình bày lịch sử Tây Bắc qua các thời kỳ từ thời 
Văn Lang đến thời Nguyễn, trải qua nhiều tên gọi và thay đổi đơn vị hành chính. 
Trong đó, đề cập cụ thể đến trấn Hưng Hóa thời Lê sơ gồm 3 phủ, 4 huyện, 17 châu. 
Từ đó liệt kê chi tiết các huyện, châu thuộc 3 phủ: Gia Hưng, Quy Hóa, Tây An. 
Sang thời Nguyễn, sau cải cách hành chính của Minh Mạng, tỉnh Hưng Hóa có 3 
phủ, 5 huyện, 16 châu gồm: phủ Gia Hưng, Quy Hóa, An Tây. Khi liệt kê các châu, 
huyện, phủ, tác giả có đối chứng với nhiều tài liệu như Thiên hạ bản đồ, Bình Hưng 
thực lục, Hoàng Việt dư địa chí, Thoát thực ký văn, Địa dư, Hưng Hóa lục… (3) làm 
cơ sở để đưa ra những lời bàn. Đóng góp lớn của ông là đã liệt kê toàn bộ tên các 
đơn vị hành chính. Cụ thể là: “Phủ Gia Hưng có 2 huyện: Tam Nông, Thanh Xuyên 
và 10 châu: Sơn La, Tuần Giáo, Mai Sơn, Thuận Châu, Yên Châu (vốn là châu Việt), 
Mai, Phù Hoa ( đầu năm Thiệu Trị đổi là Phù Yên ), Đà Bắc, Mộc, Ninh Biên. Phủ 
Quy Hóa có 3 huyện: Văn Chấn, Yên Lập, Trấn An và 2 châu: Văn Bàn, Thủy Vĩ, 
phủ An Tây có 4 châu: Chiêu Tấn, Quỳnh Nhai, Xuân, Lai” (4). Đây chính là cơ sở 
để các nhà nghiên cứu sau này viết về lịch sử hình thành và phát triển của các đơn vị 
hành chính từ cấp xã, huyện, tỉnh của các địa phương thuộc Tây Bắc. Chiếu theo đơn 
vị phủ Gia Hưng, có thể thấy, 6 trên 10 châu thuộc phủ này hiện nay đều thuộc lãnh 
thổ tỉnh Sơn La, trừ châu: Đà Bắc, Ninh Biên, Mai, Tuần Giáo. Chưa dừng ở đó, sự 
chi tiết còn thể hiện ở việc, cuốn sách ghi rõ tên các tổng, xã thuộc các huyện, phủ. 
Ví dụ, trường hợp châu Sơn La, có 4 động, sau này đổi thành xã. Gồm Hiếu Điều, 
Trình La, Nhân Lý (trước là Mường Châm ), Hướng Mô (trước là Mường Mỗ). 

Trong trình bày về duyên cách, tác giả có bàn thêm về việc phân biệt lưu quan 
và thổ quan. Có ghi: “sự khác nhau giữa thổ quan và lưu quan là ở chỗ: thổ quan là 
dùng người địa phương ở đó, lưu quan là dùng quan lại của triều đình bổ dụng theo 
kiểu luân chuyển” (5) và khẳng định việc phân biệt này có lẽ đã có từ thế kỷ XV. 

Đóng góp thứ hai: ông đề cập rất chi tiết về cương vực từng phủ, huyện, châu 
giúp chúng ta ngày nay hình dung về ranh giới giữa các vùng trước đây. Đối chiếu 
một số châu thuộc lãnh thổ Sơn La hiện tại, chúng tôi vẫn thấy nhiều điểm còn 
nguyên giá trị: ví dụ, về ranh giới tỉnh Sơn La hiện tại ở thời điểm đó tương ứng với 
các châu: châu Phù Yên, châu Mộc, châu Yên, châu Mai Sơn, châu Sơn La, châu 
Thuận, châu Quỳnh Nhai. Bảy châu này đều được mô tả rõ vị trí đông, tây, nam, bắc. 
Lấy châu Thuận làm ví dụ: “Châu Thuận: đông giáp châu Sơn La, tây giáp châu 
Tuần Giáo, nam giáp châu Ninh Biên (thuộc phủ Điện Biên - tác giả ), bắc giáp châu 
Quỳnh Nhai” (6). Đây là một yếu tố quan trọng có thể khai thác khi nghiên cứu lịch 
sử hình thành các đơn vị hành chính. 
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Đóng góp thứ ba của ông thể hiện qua việc ông ghi chép khá đầy đủ hệ thống 
núi sông, bao gồm: sông Thao, sông Đà, sông Mã, núi Mai Lĩnh (huyện Tam Nông), 
núi Hùng Nhĩ (huyện Thanh Sơn), núi Chuyên Thiệt (huyện Thanh Thủy), núi Thai, 
núi Lai (Phù Yên), núi Voi (châu Mai Sơn), núi Pha Luông (châu Mộc), núi Động 
Đình (châu Yên), châu Thuận (núi Khâu Thuận),  núi Khâu Bút (huyện Văn Chấn)… 
Đặc biệt, toàn bộ các thổ sản địa phương được liệt kê một cách chi tiết gồm: tam thất, 
thuốc lào, cẩu tích (lông cu li), trúc vằn, trám, củ nâu, lê, huyết linh (máu khỉ), hoàng 
thảo, sa nhân, gà 5 ngón chân, trứng kiến, cá anh vũ, cánh kiến đỏ, ong đất, ong đõ, 
ong mật, chè, sâu củ đao, phượng hoàng đất, ngựa, cây sơn, cây bồng, sắn Quảng, 
cây gió, cây tên độc… Điều đáng nói, có những sản vật là những vị thuốc hay những 
bí quyết trong chế biến, pha chế thuốc độc, thuốc chữa bệnh đều được ông viết ra với 
ý tứ trừ được mối họa cho người, chép ra là phải đã được thực tiễn kiểm chứng là 
những công thức thực sự có giá trị. Trường hợp cây tên độc và phép chữa tên độc 
cho thấy sự mày mò, am hiểu những kiến thức bản địa của ông. Ngoài ra, ông còn 
liệt kê các mỏ lớn ở Sơn La như mỏ vàng ở Mai Sơn, Sơn La, Văn Chấn, Thủy Vĩ, 
mỏ đồng ở châu Lai, mỏ diêm tiêu ở châu Thuận. Đây là những mỏ được người Hoa 
và người bản xứ khai thác, sau này thực dân Pháp tiếp tục khảo sát. Không những 
thế, việc ghi chép về khí hậu tác giả có đề cập đến việc vùng Tây Bắc mỗi năm cấy 
một vụ, đây là thực tế ở các địa phương giai đoạn trước cho đến hết thời Pháp thuộc. 

Thứ hai là ghi chép về thuế: tác giả ghi chép các loại thuế gồm thuế đinh, thuế điền, 
thuế thổ sản, thuế quan ải, thuế các mỏ, trong đó có bảng kê chi tiết thuế điền giúp 
việc nghiên cứu việc số đinh, số điền của từng địa phương thuận lợi hơn. Đây là một 
trong số ít những tư liệu viết về con số thống kê ruộng đất của từng địa phương trừ 
các địa bạ của triều Nguyễn. Số liệu tổng hợp đó phần nào giúp chúng tôi có sự đối 
chứng khi khai thác tài liệu địa bạ và con số thống kê trong tài liệu dân tộc học và tài 
liệu lưu trữ của Pháp khi nghiên cứu về kinh tế nông nghiệp tỉnh Sơn La cuối thế kỷ 
XIX đầu thế kỷ XX. 

  Thứ ba về văn hóa, xã hội: mục V, VI, VII, X bàn về chùa chiền, thành trì, cổ tích 
và phong tục tập quán. Trong đó, chùa chiền, thành trì là những thành phần vật chất 
chịu sự chi phối rõ nhất của thời gian, sự tàn phá của thiên nhiên và con người. Những 
ghi chép trên đã giúp chúng ta biết được sự tồn tại của các công trình kiến trúc chứa 
đựng giá trị văn hóa. Thời kỳ đó, ở Tây Bắc có miếu Văn Thánh, miếu Khải Thánh, 
miếu Hội Đồng, miếu Hoàng Thành, “bốn miếu trên ở phía bắc tỉnh thành, ở xã 
Phúc Trê” (7), hay thành phủ Điện Biên còn một ngôi đền thờ Hoàng Công Chất, 
đền thờ Tản Viên ở huyện Thanh Sơn và châu Phù Yên hay châu Mộc có đền cổ là 
Thiền Viện tự (Chiền Viện ) trong đền có các pho tượng đồng nhiều kích cỡ…, đến 
nay một trong những di tích đó vẫn tồn tại. Về thành trì, tiêu biểu có thành phủ Điện 
Biên (ghi rõ là công trình của “giặc” Chất đời Lê”) và nhiều công trình như trường 
học, đồn ở các địa phương. Về cổ tích, Phạm Thận Duật có chép về thành Ba Vạn ở 
phủ Điện Biên, về sự tích bài thơ khắc trên núi của Lê Lợi ở các địa điểm: trên ngọn 
núi cạnh sông Bờ, thuộc châu Lai (1431), và ở châu Đà Bắc, xã Hào Tráng, bến Vạn 
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Bờ (1432), những sự tích đó hoàn toàn có cơ sở bởi dấu tích lịch sử để lại đến nay 
vẫn còn. 

Về phong tục tập quán: ông tìm hiểu khá tường tận đời sống vật chất và tinh 
thần của các dân tộc sống ở Tây Bắc, đặc biệt tộc Thái đen và Thái trắng. Những tập 
tục thờ cúng, đám tang, lễ cưới hỏi, sinh hoạt, hoạt động kinh tế, tín ngưỡng tôn giáo 
được ghi lại khá đầy đủ. Phản ánh đời sống vật chất và tinh thần phong phú của cư 
dân nơi đây, giúp các nhà nghiên cứu nắm được trình độ phát triển của xã hội Tây 
Bắc trước thế kỷ XX. 

Về thổ tự và thổ ngữ (chữ Thái và từ ngữ Thái ) đây thực sự là một đóng góp 
lớn của Phạm Thận Duật trong việc bảo tồn chữ Thái và là điều khiến hậu thế khâm 
phục, ngưỡng mộ ông. Bởi lẽ, ông không chỉ am hiểu về văn hóa, phong tục người 
Thái mà còn nắm vững sự khác biệt, tương đồng chữ Thái ở từng châu và sự phân 
biệt chữ Hán và chữ Thái. Khả năng tổng hợp của ông còn thể hiện ở việc ông đã 
xây dựng một bảng từ vựng hệ thống từ Thái ghi âm bằng chữ Hán, đọc theo âm Hán 
Việt, gồm 300 từ chia thành 11 chủ đề: Thiên văn, địa lý, quan hệ gia tộc, thân thể, 
nhà cửa, thực phẩm, quần áo, đồ vật, cầm thú côn trùng, cây cỏ, và một số chủ đề 
khác. Các nhà dịch thuật đã dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt để chúng ta hiểu rõ hơn 
về chữ Thái Tây Bắc. Đây không chỉ là một công lao của một vị quan từ miền xuôi 
lên miền núi cai quản mà còn là đóng góp của một nhà khoa học thực sự. 

Bên cạnh những đóng góp trên, tác phẩm cũng không tránh khỏi những hạn 
chế thời đại và lập trường tác giả. Trong công trình của mình, ông nhiều lần nhắc đến 
Hoàng Công Chất, thủ lĩnh phong trào nông dân thế kỷ XVIII là giặc, đó là cách gọi 
trên lập trường một vị quan triều Nguyễn. Trên thực tế, đó là thủ lĩnh trong cuộc đấu 
tranh chống lại triều đình Lê Trịnh đã thối nát và được nhân dân miền Tây Bắc tôn 
vinh vì công lao đối với vùng đất này. Có thể thấy, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, 
khát vọng khoa học của ông còn lớn lao hơn những gì ông đã làm được, song do vừa 
đảm nhiệm công việc triều đình vừa cai trị dân chúng trong thời gian ngắn nên tác 
phẩm của ông nhiều chỗ còn dang dở và chính bản thân ông cũng thừa nhận điều đó.  

Có thể nói, với Hưng Hóa ký lược của Phạm Thận Duật, đã giúp chúng ta mở 
ra một nguồn dữ liệu vô cùng phong phú. Nếu ví Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn 
là cuốn sách ghi chép kỹ càng nhất về Đàng Trong trước thế kỷ XVIII thì Hưng Hóa 
ký lược cũng có thể được coi là một cuốn cẩm nang về Tây Bắc trước thế kỷ XIX. 
Ông xứng đáng được hậu thế tôn vinh là nhà sử học, nhà văn hóa đa diện. Giải thưởng 
Phạm Thận Duật dành để tôn vinh các nhà sử học hiện nay cho thấy sức sống của 
tinh thần làm khoa học của ông. 
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