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UBND THỊ XÃ HỘI AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QLDT HỘI AN Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
----------  

 Số: 13/ĐK-BQL    

 
LÝ LỊCH DI TÍCH 

 

I/ Tên gọi:  - Tên thường gọi: Mộ Tổ tộc Lê 

   - Tên chữ: Lê tộc Miếu Mộ 

 

II/ Địa điểm phân bố di tích, đường đi đến: 

- Từ bến xe ô tô đi thẳng xuống đường Cửa Đại khoảng 1,5km, rẽ phải 

qua ngõ Cồn Chài (thôn Thanh Nam) về hướng Đông khoảng 500m qua một 

cầu nhỏ, đi chừng 50m nhìn về tay trái ta thấy ngôi mộ nằm ở gò đất cao giữa 

cánh đồng thôn 5 xã Cẩm Thanh. 

- Khoảng cách từ di tích đến khu cư dân gần nhất khoảng 50m. 

- Muốn tới di tích nên đi bằng xe đạp, xe gắn máy 

- Trước đây xã Cẩm Thanh có tên gọi là xã Thanh Châu. 

 

III/ Sự kiện, nhân vật, lịch sử và thuộc tính của di tích: 

 - Đây là di tích mộ táng thủy tổ tộc Lê (Lê Duy Trì) thuộc đời thứ 5 

triều hậu Lê đã đến lập nghiệp ở đất Thanh Châu, Hội An đầu thế kỷ XVII. 

 - Với quy mô kiến trúc như hiện nay, mộ tổ Tộc Lê được kiến tạo lớn 

năm 1930 (Bảo Đại Ngũ Niên). Bia mộ ghi họ tên những vị Tổ tộc Lê, đứng 

tên tiền hiền khai khẩn các xứ đất Thanh Châu cũ nay là xã Cẩm Thanh, trong 

đó ông Lê Duy Trì, Thủy tổ của tộc nguyên là con trưởng của Thế Tông 

Hoàng Đế Lê Duy Đàm, anh của hoàng đế Kính Tông Lê Duy Tân, do bị 

Trịnh Tùng truy bức, phải chạy vào Nam năm 1623 đến trú tại đất Thanh 

Châu sinh cơ lập nghiệp, lập ấp, khẩn thổ trưng điền, lưu truyền cho đến ngày 

nay. 

 

IV/ Loại di tích: Mộ táng 

 

V/ Khảo tả di tích: 

 Là một loại hình mộ táng, kết cấu kiến trúc không có gì đặc biệt. Từ 

trước đến nay mộ đắp bằng đất nằm ngay giữa cánh đồng không có nền, móng, 

chỉ có nhà bia xây bằng gạch và bia bằng đá Non Nước. Năm 1989 tộc họ 

đứng ra tu bổ lại ngôi mộ xây xung quanh và thành bên ngoài. 
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VI/ Các hiện vật trong di tích: 

 - Mộ tộc Lê chỉ còn nhà bia, trong đó có 3 tấn bia đá 

 - Tộc Lê còn giữ gia phả và phổ hệ ghi lại việc Lê Duy Trì bôn đào vào 

Nam, đến Thanh Châu cư trú, khẩn hoang lập ấp. 

 

VII/ Giá trị lịch sử, khoa học, nghệ thuật, văn hóa: 

 - Di tích mộ tộc Lê có giá trị lớn về mặt lịch sử và dân tộc học là cơ sở 

để tìm hiểu về vấn đề di dân lập làng của cư dân Đại Việt trên đất Hội An. 

Đặc biệt ông Thủy tổ này là Lê Duy Trì (trong gia phả còn gọi là Đại Lang) 

dòng hoàng tộc (đời thứ 5). 

 

VIII/ Tình trạng bảo quản di tích: 

 - Từ trước tới nay khu di tích này được tộc Lê ở Cẩm Thanh đứng ra 

bảo quản và tu sửa. Năm 1962 xây thành mộ và đắp lại nấm. 

 - Vào những ngày hội mã hàng năm, con cháu tộc Lê thường đến lễ bái 

tại đây. 

 

IX/ Các phương án bảo vệ, sử dụng di tích: 

 - Đây là di tích thuộc sở hữu tập thể của bà con tộc Lê Cẩm Thanh nên 

việc bảo vệ, sử dụng trước hết bà con tộc Lê phải có trách nhiệm và nhắm vào 

mục đích tín ngưỡng tổ tiên ông bà theo hướng có tác dụng giáo dục tốt cho 

con cháu. 

 - Cần xác định đây là một di tích về lịch sử và dân tộc học về sự hình 

thành của một mảnh đất dân cư có liên quan chặt chẽ đến triều hậu Lê, cho 

nên nó có ý nghĩa lớn đối với công tác nghiên cứu khoa học lịch sử. Đồng 

thời nếu có hướng cải tạo phù hợp sẽ trở thành một điểm tham quan du lịch về 

loại hình mộ cổ ở Hội An. 

 

X/ Cơ sở pháp lý bảo vệ di tích: 

 Di tích đã được Ban Quản lý Di tích địa phương đưa vào danh mục 

đăng ký quản lý và có văn bản khoanh vùng bảo vệ từ năm 1989. 

 

XI/ Tư liệu bổ sung: 

 Trong “Lam Sơn thực lục” và “Hoàng triều Lê thị thế phổ” có ghi một 

số chi tiết về việc bôn đào của Lê Duy Trì phù hợp với gia phả tộc Lê đang 

giữ. 
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      Hội An, ngày 15 tháng 6 năm 1991 

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH HỘI AN                
 Trưởng ban     Người lập lý lịch 

  

 Đã ký Đã ký 

     

 Nguyễn Vân Phi   Nguyễn Thị Nhung 
 

TM. UBND THỊ XÃ HỘI AN 

Phó Chủ tịch 

 

Đã ký 

 

Phạm Ngọc Giỏi    

   

  

Sao nguyên bản chính 


