
1000 năm tHăng long - Hà nội

Xin gS cho biết ý tưởng ban đầu về công trình atlas thăng long - Hà nội ?

atlas thăng long - Hà nội là loại hình “atlas tổng hợp khu vực” về một thành phố, một 
hệ thống dữ liệu thuộc nhiều lĩnh vực, ở dạng nén, giản yếu nhất, được thể hiện bằng 
ngôn ngữ bản đồ. 

các đồng nghiệp và tôi trong Ban tư vấn ngành Địa lý cho nXB Hà nội có nhiệm vụ xây 
dựng đầu mục sách cho Dự án “tủ sách thăng long nghìn năm văn hiến” đã nhận ra 
rằng các sách về địa lý có giá trị thông tin khoa học cao, nhưng lại có số lượng rất ít. thực 
tế cho đến nay, trong tủ sách này cũng chỉ mới xuất bản và chuẩn bị xuất bản một số 
cuốn sách về địa lý, gồm hai tập Địa bạ Hà nội của gS. Phan Huy lê, Địa chí cổ loa do 
gS.tS.nguyễn Quang ngọc và PgS.tS. Vũ Văn Quân đồng chủ biên, Địa chất, địa mạo 
Hà nội và những tài nguyên liên quan do PgS. Vũ Văn Phái chủ biên, cuốn Điều kiện tự 
nhiên, tài nguyên thiên nhiênvà môi trường trong định hướng phát triển không gian 
thủ đô Hà nội của tS. Đỗ Xuân Sâm. Qua trao đổi Ban tư vấn và Ban giám đốc nXB thấy 
cần có thêm sách địa lý để cung cấp thông tin tổng quan về thiên nhiên, lịch sử và con 
người thăng long – Hà nội qua hệ thống tư liệu bản đồ. 

trước đây, dưới thời lê – trịnh đã xuất hiện nhiều bản đồ Kinh thành thăng long, được 
gọi là Hồng Đức bản đồ, trong đó thành thăng long được vẽ ở dạng ước lệ, không có 
cơ sở toán học. mặc dù vậy, người đọc vẫn có thể tìm được vị trí của các đối tượng quan 
trọng như Hoàng thành, Quốc tử giám, tháp Báo thiên, hồ tây, hồ trúc Bạch, hồ Hoàn 
Kiếm. trong “Đồng Khánh địa dư chí 1886 – 1888 (ngô Đức thọ, nguyễn văn nguyên 
và Philippe Papin biên soạn, nxb thế giới, Hà nội, 2002) gồm các bản đồ thể hiện thực 
trạng bố trí không gian hay quy hoạch của Hà nội qua một số năm.  Sau này, nhân dịp 
kỷ niệm 30 năm giải phóng thủ đô (1954 - 1984), Ban chỉ đạo Điều tra cơ bản thành phố 
Hà nội cho xuất bản tập “atlas Hà nội” gồm 29 trang bản đồ vẽ bằng tay, có tỷ lệ nhưng 

atlaS tHăng long - Hà nội

Vào Đầu tHáng 10, atlaS 
tHăng long - Hà nội, Hệ 

tHống Bản Đồ Và tHuyết 
minH Về Địa lý, lịcH Sử, Dân 

cư, KinH tế, Văn Hóa Và Xã 
Hội của tHànH PHố “rồng 

Bay” ngHìn năm Văn Hiến 
Sẽ ra mắt Bạn Đọc. Đây 

là một công trìnH KHoa 
Học có giá trị Và cHứa 
Đựng nHiều tâm Huyết 

của các nHà KHoa Học Đối 
Với Sự PHát triển của Hà 

nội. gS.tS trương Quang 
Hải - PHó Viện trưởng Viện 
Việt nam Học Và KHoa Học 
PHát triển (ĐHQgHn), tổng 

cHủ Biên công trìnH này, 
Đã trao Đổi Với PHóng 

Viên Về Xung QuanH nội 
Dung Và Quá trìnH làm 

cuốn SácH.
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lại chưa có hệ thống tọa độ định vị chính 
xác các vị trí và không có thuyết minh. 
Hơn nữa, các bản đồ này đều quá cũ so 
với hiện trạng thủ đô Hà nội hiện nay. 
Do đó, chúng ta cần xây dựng tập atlas 
mới nhằm tập hợp, hệ thống những kết 
quả nghiên cứu cả về tự nhiên, lịch sử và 
kinh tế xã hội, áp dụng công nghệ hiện 
đại để có thể trình bày khoa học, chính 
xác sự phân bố không gian và dữ liệu 
thông tin thống kê về Hà nội.

Vậy các nội dung chính và giá trị nổi bật 
của cuốn sách là gi thưa gS?

atlas gồm 72 trang bản đồ cùng phần 
thuyết minh, được cấu trúc thành 7 
chương, sắp xếp theo trình tự logic. 
chương i: giới thiệu chung về thăng 
long - Hà nội. chương ii: lịch sử - Hành 
chính. chương iii: Điều kiện tự nhiên. 
chương iV: Dân cư - lao động. chương 
V: Kinh tế. chương Vi: Văn hóa - xã hội. 
chương Vii : Quy hoạch. Đây là hệ thống 
dữ liệu giúp người đọc nắm được 
những thông tin cơ bản, toàn diện về 
quá trình phát triển, về tự  nhiên, con 
người, kinh tế - xã hội - văn hóa của 
mảnh đất thăng long - Hà nội.

trong quá trình soạn atlas, tập thể 
tác giả đã sử dụng, kế thừa kết quả 
nghiên cứu về thành phố Hà nội 
của các trường đại học, viện nghiên 
cứu và của các nhà khoa học. Số liệu 
phục vụ xây dựng bản đồ kinh tế - 
xã hội được thu thập từ tổng cục 
thống kê, cục thống kê và các Sở, 
Ban, ngành của thành phố. 

Điểm nổi bật của công trình là 
đã phản ánh một cách hệ thống, 
khoa học và đồng bộ về sự thay 
đổi không gian (trong đó có kinh 
thành thăng long thời lý – trần, 
thời lê, Hà nội thời nguyễn), địa giới 
hành chính, đặc điểm tự nhiên, dân cư 
lao động, kinh tế - xã hội và văn hóa của 
Hà nội. atlas cũng trình bày bằng ngôn 
ngữ bản đồ những trận chiến đấu oanh 
liệt và chiến thắng vẻ vang trên mảnh 
đất thăng long – Hà nội. 

atlas là hệ thống tài liệu tra cứu, tham 
khảo về một Hà nội đương đại, đặt 
trong hệ tham chiếu tọa độ thời gian 
- không gian với các lát cắt nhiều mặt, 
nhiều hướng. những thông tin chọn 
lọc được thể hiện, giải thích và phân tích 

ngắn gọn ở từng chương, cố gắng để 
các dữ liệu thể hiện được các tính chất 
chủ yếu, ý nghĩa, những mối liên hệ hữu 
cơ giữa các yếu tố tạo thành của một hệ 
thống cấu trúc và thể hiện xu thế diễn 
biến trong quá trình vận hành. ở một 
mức độ nhất định, thông qua các dữ 
liệu, atlas đưa ra những ý kiến tổng hợp 

ban đầu, vạch ra những mâu 

thuẫn 
và tồn tại, những khuyến nghị để người 
đọc và các nhà hoạch định chiến lược 
phát triển thủ đô tham khảo.

thưa gS, các bản đồ trong tập atlas có 
mức độ kế thừa tư liệu và có sáng tạo 
khác nhau ?

mỗi bản đồ có giá trị riêng, có đặc thù 
riêng. các bản đồ về tự nhiên như Bản 
đồ Địa chất – Khoáng sản, Bản đồ địa 
chất công trình, Bản đồ địa chất thủy 
văn, Bản đồ đất, Bản đồ thảm thực vật, 

Bản đồ cảnh quan, Bản đồ về khí hậu, 
thủy văn được biên tập hoặc xây dựng 
ở tỷ lệ 1/150.000 hoặc 1/220.000 trên 
cơ sở kết quả nghiên cứu nhiều năm 
của các liên đoàn và viện nghiên cứu 
chuyên ngành và các nhà khoa học. 

loạt bản đồ về kinh tế, văn hóa xã hội 
được xây dựng mới, sử dụng các chỉ số 
thống kê cơ bản phản ánh thực trạng và 
xu thế phát triển của Hà nội trong giai 
đoạn vừa qua.

nhóm bản đồ về lịch sử - hành chính 
thể hiện sự sáng tạo và công sức của các 
nhà khoa học. Bởi một số sơ đồ lịch sử 
trước đây thường được vẽ mô phỏng 
chứ ít dựa vào hệ tọa độ địa lý, còn ước 
lệ khoảng cách không gian giữa các đối 
tượng. trong các sơ đồ lịch sử của atlas 
thăng long – Hà nội đã chú trọng xác 
định đúng vị trí diễn ra các sự kiện lịch 
sử và đảm bảo tỷ lệ khoảng cách giữa 
các đối tượng. một trong những khó 

khăn lớn đối với các tác giả là sự 
thiếu vắng những tư liệu bản đồ 
nền địa lý của thành phố ở các 
thời kì lịch sử khác nhau. Để giúp 
người đọc bản đồ dễ dàng so 
sánh, xác định các địa điểm diễn 
ra các sự kiện lịch sử, các tác giả đã 
sử dụng các sơ đồ nền địa lý được 
thành lập vào năm 1873, là bản đồ 
đầu tiên được xây dựng trên một cơ 
sở toán học xác định. Bản đồ nền địa 
lý hiện đại, được sử dụng để trình bày 
những sự kiện lịch sử diễn ra từ đầu 
thế kỉ XX đến nay. 

các phương pháp và công nghệ hiện 
đại được sử dụng cho nghiên cứu và 
thành lập bản đồ. ảnh vệ tinh được 
sử dụng để nghiên cứu lớp phủ thực 
vật, hiện trạng sử dụng đất Hà nội vào 
các năm 1993 và 2007. các phần mền 
chuyên dụng như  mapinfo, arcgis, envi, 
coreldraw, illustrator...  được dùng để 
thành lập và biên tập bản đồ. 

các nhà khoa học có gặp những khó 
khăn gì trong quá trình thực hiện cuốn 
atlas này ?

Khó khăn lớn nhất có lẽ là ở khâu thu 
thập và hệ thống dữ liệu. thành lập atlas 
yêu cầu quá nhiều dữ liệu chi tiết thuộc 
nhiều lĩnh vực, cần phải lấy không chỉ ở 
cục thống kê mà còn ở nhiều sở, ban, 
ngành của thành phố Hà nội. tình trạng 

>> gS.tS trương Quang Hải
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số liệu thiếu, không đồng 
bộ giữa các quận huyện, 
giữa các ngành khá phổ 
biến. chúng tôi đã phải 
bằng nhiều cách, cả chính 
thức và không chính thức 
để thu thập tài liệu. Bên 
cạnh đó, còn có khó khăn 
nữa là việc thiếu vắng 
những tư liệu bản đồ nền 
địa lý của thành phố ở các 
thời kỳ lịch sử khác nhau 
làm cơ sở cho xây dựng 
các bản đồ chi tiết.

atlas này là công trình 
khoa học tổng hợp và có 
tính hệ thống cao. Việc chỉ 
đạo xây dựng và tiến hành 
biên tập bản đồ cần các 
chuyên gia giỏi về chuyên 
môn sâu, nhưng am hiểu 
về bản đồ và kiến thức liên 
ngành, sử dụng tốt các kỹ 
thuật và phần mềm hiện 
đại trong lĩnh vực xây dựng bản đồ. Số 
người như vậy không nhiều.

thời gian xây dựng atlas tổng hợp kéo 
dài hai năm là tương đối gấp, vì nhiều 
trang bản đồ đòi hỏi phải có nghiên 
cứu, điều tra bổ sung và kiểm chứng 
thực địa. ngay khâu biên tập xuất bản 
sau khi hoàn thành bản đồ tác giả cũng 
phải mất nhiều tháng. mà atlas là công 
việc yêu cầu cao về trình độ chuyên 
môn, về kiến thức bản đồ, kỹ năng công 
nghệ, sự kiên trì và đức tính cận thận. 

Vậy còn những thuận lợi, thưa gS ?

một thuận lợi cơ bản là tinh thần làm 
việc hết mình của các nhà khoa học để 
hoàn thành công trình như một món 
quà nhỏ có ý nghĩa dâng tặng đại lễ 
kỷ niệm 1000 năm thăng long – Hà 
nội. chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ 
nhiệt tình và tạo điều kiện thuận lợi của 
nhà Xuất bản Hà nội. 

Bên cạnh đó, nhờ uy tín khoa học của 
Viện Việt nam học và Khoa học phát 
triển nên chúng tôi nhận được sự 
cộng tác nhiệt tình và hiệu quả của các 
chuyên gia đầu ngành thuộc nhiều lĩnh 
vực khác nhau tham gia thực hiện một 
công trình khoa học tổng hợp và liên 
ngành. chính vì vậy cuốn sách đã được 
ra mắt đúng dịp đại lễ.

Sau khi in xong, cuốn sách sẽ được sử 
dụng như thế nào, thưa gS. ?

cuốn sách đã được nhà Xuất bản Hà 
nội in khoảng 1000 cuốn, sẽ được 
chuyển tới các thư viện và một số ban 
ngành tại Hà nội. công trình này có thể 
được sử dụng làm nguồn tài liệu hữu 
ích cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, 
quản lý, đầu tư và tìm hiểu tổng quát 
hoặc chuyên sâu về thủ đô Hà nội. Đặc 
biệt, song song với việc thành lập cuốn 
atlas, phiên bản điện tử (eatlas) cũng 
đang được hoàn thiện và sẽ được công 
bố trong thời gian sắp tới trên trang 
thông tin điện tử của nhà Xuất bản Hà 
nội cho mọi người khai thác và sử dụng 
rộng rãi.

Sau dự án này, nhóm nghiên cứu có tiếp 
tục một dự án nào tương tự không thưa 
gS ?

công trình này là thành quả lao động 
khoa học của nhiều chuyên gia về địa 
lý, lịch sử, bản đồ, thổ nhưỡng... Viện 
Việt nam học và Khoa học Phát triển là 
đơn vị chủ trì và các cơ quan phối hợp 
là trường ĐHKHtn - ĐHQgHn, Viện Địa 
lý, Hội Địa lý Việt nam, Viện Quy hoạch 
và thiết kế nông nghiệp, Viện Khoa học 
Khí tượng thủy văn và môi trường. tập 
thể tác giả gồm 54 cán bộ khoa học, 
trong đó có 4 gS, 8 PgS, 16 tS. có thể coi 

mỗi bản đồ là một công trình 
khoa học, trong đó có những 
công trình rất có giá trị. tiếc 
rằng, do điều kiện khách 
quan và chủ quan nên số 
liệu của bản đồ mới chỉ cập 
nhật đến năm 2007 trong 
phạm vi địa giới Hà nội trước 
khi mở rộng. Sắp tới, ở giai 
đoạn hai của tủ sách thăng 
long ngàn năm văn hiến, 
nếu được chấp nhận chúng 
tôi sẽ tiếp tục làm atlas tổng 
hợp cho Hà nội mở rộng với 
số liệu cập nhật hơn.

Đối với cá nhân mình, gS. có 
cảm nghĩ đặc biệt gì khi tham 
gia và làm chủ biên công 
trình này ?

tôi cũng như các đồng 
nghiệp khác, đôi khi cũng 
từng than với nhau là làm 
cuốn sách này vất vả quá 
nhưng đổi lại, niềm vui lớn đối 

với người làm khoa học là các kết quả 
nghiên cứu của mình có chất lượng và 
được xã hội trân trọng. 

tôi đã từng nghiên cứu ở rất nhiều 
tỉnh thành trong cả nước, nhưng tham 
gia thành lập atlas là cơ hội quý báu 
để góp phần trả “món nợ nguồn” với 
mảnh đất văn hiến, anh hùng mà tôi đã 
nhiều năm gắn bó. tin tưởng rằng trong 
tương lai chúng tôi sẽ cố gắng để đóng 
góp được nhiều hơn cho thủ đô Hà nội.

cuốn atlas này thể hiện tâm huyết của 
nhiều nhà khoa học lớn tuổi đối với 
thủ đô, còn đối với các nhà khoa học 
trẻ đây là dịp rất hữu ích để học hỏi và 
được đào tạo. cuốn sách là một trong 
những kết quả minh chứng cho quan 
điểm nghiên cứu Việt nam theo định 
hướng liên ngành mà Viện Việt nam 
học và Khoa học phát triển chúng tôi 
đang kiên trì thực hiện. Do đó, đây cũng 
là một kỷ niệm cảm động trong cuộc 
đời làm khoa học của tôi. 

Xin cảm ơn gS!

Hà lê (thực hiện)
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