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GIỚI THIỆU SÁCH CỦA TỦ SÁCH  

“THĂNG LONG NGÀN NĂM VĂN HIẾN” 

                                                                       

Tên sách: Giáo dục và khoa cử Nho học Thăng Long - Hà Nội 

Chủ biên: PGS.TS Bùi Xuân Đính 

Thể loại sách: Văn hoá - Xã hội 

Số trang: ước 950 trang  Số tập: 1 tập 

Tóm tắt nội dung: 
- Cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản cùng bức tranh toàn cảnh 

về truyền thống giáo dục và khoa cử của Thăng Long - Hà Nội thời phong kiến, 
trên nền cảnh giáo dục và khoa cử Nho học của các nước, thể hiện qua việc tổ 
chức học tập và khoa cử, qua các nhà khoa bảng (các vị Tiến sĩ, Hương cống - Cử 
nhân), phục vụ cho việc giáo dục truyền thống, nhất là việc tuyên truyền để kỷ 
niệm nghìn năm Thăng Long - Hà Nội,  

- Từ việc nghiên cứu, giới thiệu về truyền thống giáo dục và khoa cử của 
Thăng Long - Hà Nội thời phong kiến qua các nội dung trên đây, rút ra những bài 
học kinh nghiệm của quá khứ vào việc đào tạo và sử dụng nhân tài cho Thủ đô, 
góp phần vào việc xây dựng Thủ đô giàu đẹp, hiện đại và văn minh, giữ gìn bản 
sắc dân tộc và bản sắc Hà Nội. 

Đề cương chi tiết:  

I. Ý NGHĨA CỦA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA SÁCH  

“Giáo dục và khoa cử Nho học Thăng Long - Hà Nội” 
 Trong hơn 900 năm tồn tại của chế độ phong kiến Đại Việt, giáo dục và 

khoa cử Nho học chiếm một vị trí rất quan trọng trên nhiều phương diện: đào tạo 
con người, tuyển bổ quan lại, hình thành đội ngũ trí thức và nền văn học bác học 
cùng nền hành chính của nước nhà v. v.  

 Trong gần 850 năm tồn tại của nền giáo dục và khoa cử Nho học, Thăng 
Long - Hà Nội với tính cách là trung tâm chính trị, văn hóa và trung tâm kinh tế 
lớn nhất luôn giữ vai trò là đầu mối. Đây là nơi tập trung đông đảo người học, 
người dạy thuộc đủ các “cấp” học từ nhiều địa phương trong cả nước, hình thành 
nhiều cơ sở dạy và học có tiếng. Đặc biệt, đây là nơi tổ chức 138/145 kỳ thi Hội 
của các thời Lý - Trần - Lê - Mạc và Lê - Trịnh, từ khoa thi đầu tiên (khoa Minh 
kinh bác học và Nho học tam trường) vào năm Ất Mão đời Vua Lý Nhân Tông 
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(năm 1075), đến khoa cuối cùng vào năm Đinh Mùi đời Lê Chiêu Thống (năm 
1787). Bên cạnh đó, suốt từ thời Lý đến khi chế độ khoa cử Nho học kết thúc, 
Thăng Long - Hà Nội còn là một trong những nơi tổ chức các kỳ thi Hương - một 
trong hai kỳ thi chủ yếu của khoa trường phong kiến. Trong quá trình đó, có một 
lượng lớn người của các làng, phường ở Kinh đô và các làng xã kề cận (nay là 
vùng đất của các quận mới được thành lập và các làng xã ở năm huyện ngoại 
thành vốn là các huyện của các trấn: Kinh Bắc, Sơn Tây và Sơn Nam) được nhận 
các mức học vị cao (Tiến sĩ, Hương cống - Cử nhân). Đây là cơ sở để hình thành 
truyền thống giáo dục và khoa cử của Thăng Long rất rõ nét.  

Những người đỗ đạt qua các kỳ thi Nho học là nguồn bổ sung quan trọng, 
đông đảo nhất cho đội ngũ quan lại của bộ máy Nhà nước phong kiến các cấp. 
Nhiều người đã trở thành nhân tài của đất nước, có nhiều đóng góp trong xây dựng 
triều chính và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong xây dựng và phát triển nền văn 
hóa dân tộc nói chung và văn hóa Thăng Long - Hà Nội nói riêng, nêu tấm gương 
sáng về nhân cách của kẻ sĩ. Nhiều người là niềm tự hào và là “biểu tượng” cho làng 
xã, có khi của cả vùng, cả huyện, và về phương diện nào đó, các danh nhân khoa 
bảng này là đại diện tiêu biểu cho Văn hiến Việt Nam và Văn hiến Thăng Long.  

Truyền thống giáo dục và khoa cử, truyền thống hiếu học và khoa bảng của 
Thăng Long - Hà Nội còn thể hiện ở việc phần lớn các nhà khoa bảng tập trung ở 
một số gia đình, dòng họ, gọi là gia đình khoa bảng và dòng họ khoa bảng, tạo 
tiền đề để hình thành các làng khoa bảng. Qua tổng hợp các nguồn tư liệu đã công 
bố, kết hợp khảo sát thực địa cho thấy, Hà Nội hiện nay có 6/21 làng của cả nước 
có từ 10 người trở lên đỗ Tiến sĩ, ngoài ra còn có 22 làng có từ 3 - 9 Tiến sĩ. 
Nghiên cứu nền giáo dục và khoa cử của Thăng Long - Hà Nội qua các nhà khoa 
bảng, gia đình, dòng họ và các làng khoa bảng góp phần làm sáng tỏ những vấn đề 
về giáo dục và khoa cử Nho học Việt Nam, về văn hiến Việt Nam và văn hiến 
Thăng Long. Đây còn là việc làm thiết thực để hướng tới kỷ niệm Nghìn năm 
Thăng Long - Hà Nội, góp phần vào việc giáo dục truyền thống cho các tầng lớp 
nhân dân, nhất là thế hệ trẻ ở Thủ đô. 

Về mặt thực tiễn, nghiên cứu giáo dục và khoa cử Nho học Thăng Long - 
Hà Nội nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm lịch sử trong việc phát huy truyền 
thống đối với sự nghiệp khuyến học, đào tạo nhân tài, góp phần phát triển kinh tế - 
xã hội theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Thủ đô ngày 
càng giàu đẹp và văn minh.  

Từ trước đến nay, đề tài giáo dục và khoa cử Nho học Thăng Long - Hà Nội 
chưa được quan tâm đúng mức. Trong một số cuốn sách xuất bản gần đây, như  
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Các nhà khoa bảng Việt Nam của nhóm tác giả Ngô Đức Thọ (Nxb. Văn học 
1993, tái bản năm 2006), Các vị Tiến sĩ, Hương cống ở nước ta của nhóm tác giả 
Bùi Hạnh Cẩn (Nxb. Văn hóa Thông tin, 1999), Quốc triều hương khoa lục (sách 
dịch của Nguyễn Thúy Nga và Nguyễn Thị Lâm, Nxb. Trẻ Thành phố Hồ Chí 
Minh, 1993, tái bản 2006)…, các nhà khoa bảng của Thăng Long - Hà Nội được 
đề cập trong tổng thể các vị khoa bảng của cả nước, song hoặc không được quy 
đổi quê quán theo đơn vị làng xã, quận huyện hiện nay; hoặc có quy đổi nhưng 
còn bộc lộ nhiều sai sót, bên cạnh một số sai sót về thế thứ, hành trạng của nhiều 
vị đỗ đại khoa, trung khoa. Các cuốn sách trên cũng không đề cập hoặc đề cập 
không đầy đủ việc tổ chức giáo dục và khoa cử của Thăng Long - Hà Nội, vị thế 
của Thăng Long trong nền cảnh của giáo dục và khoa cử Nho học Việt Nam. Cũng 
chưa có sách nào đưa ra được con số tương đối chính xác về các vị Tiến sĩ, Hương 
cống - Cử nhân của các làng, xã, phường thuộc địa bàn Hà Nội hiện nay. 

Cuốn sách Giáo dục và khoa cử Nho học Thăng Long - Hà Nội cố gắng 
khắc phục những khiếm khuyết và sai sót trên đây. 

II. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG VÀ YÊU CẦU CỦA SÁCH 

1- Mục đích  
- Cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản cùng bức tranh toàn cảnh 

về truyền thống giáo dục và khoa cử của Thăng Long - Hà Nội thời phong kiến, 
trên nền cảnh giáo dục và khoa cử Nho học của các nước, thể hiện qua việc tổ 
chức học tập và khoa cử, qua các nhà khoa bảng (các vị Tiến sĩ, Hương cống - Cử 
nhân), phục vụ cho việc giáo dục truyền thống, nhất là việc tuyên truyền để kỷ 
niệm nghìn năm Thăng Long - Hà Nội,  

- Từ việc nghiên cứu, giới thiệu về truyền thống giáo dục và khoa cử của 
Thăng Long - Hà Nội thời phong kiến qua các nội dung trên đây, rút ra những bài 
học kinh nghiệm của quá khứ vào việc đào tạo và sử dụng nhân tài cho Thủ đô, 
góp phần vào việc xây dựng Thủ đô giàu đẹp, hiện đại và văn minh, giữ gìn bản 
sắc dân tộc và bản sắc Hà Nôi. 

2. Yêu cầu và đối tượng phục vụ của sách 
- Khai thác tối đa các nguồn tư liệu đã có: bên cạnh các sách tiếng Việt, công 

trình chú trọng khai thác các nguồn tư liệu Hán Nôm như các sách đăng khoa lục, 
các bản gia phả các dòng họ khoa bảng, nguồn văn bia, tư liệu văn học dân gian 
liên quan đến các nhà khoa bảng, 

- Bảo đảm tính khoa học, tính chân xác lịch sử, tính trung thực, khách quan 
của nguồn tài liệu được sử dụng. 



 4

- Bảo đảm tính chính trị (ý nghĩa giáo dục),  

- Biên soạn với văn phong giản dị, dễ hiểu. 

Đối tượng phục vụ của sách là cán bộ và nhân dân sinh sống trên địa bàn Hà 
Nội; đông đảo bạn đọc yêu mến Thủ đô Hà Nội ở trong và ngoài nước; các nhà 
nghiên cứu sử học, dân tộc học, văn hóa học; cán bộ giảng dạy ngành lịch sử - văn 
hóa của các trường đại học; các cơ quan, các nhà nghiên cứu và quản lý giáo dục. 

III. LOẠI SÁCH : Sách nghiên cứu 

IV. NỘI DUNG CỦA SÁCH 

 Dự kiến, ngoài LỜI NÓI ĐẦU, THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHỤ 
LỤC, sách gồm các phần sau : 

Phần I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC VÀ KHOA CỬ THĂNG 

LONG - HÀ NỘI 
1. Sự hình thành và hoàn thiện của nền giáo dục và khoa cử Nho học Việt Nam  
+ Chương trình học,  

+ Việc tổ chức học tập  

+ Việc tổ chức thi cử (các quy chế thi cử, các kỳ thi, trường thi, khoa thi, các 
bậc học vị qua các thời kỳ …); 

2. Địa lý hành chính của Hà Nội qua các thời kỳ (sự thay đổi, phụ thuộc vào 
các đơn vị hành chính của vùng đất Hà Nội hiện nay (từ thời Lý đến năm 2007), 

3. Vị trí của Thăng Long - Hà Nội trong nền giáo dục và khoa cử Nho học 
Việt Nam  

Về giáo dục : sách tập trung giới thiệu một số mặt để làm rõ vị thế của Thăng 
Long - Hà Nội là nơi “hội tụ” việc học và việc dạy : 

+ Các cơ sở giáo dục (giới thiệu một số trường học nổi tiếng, như trường Bái 
Ân của Lý Công Ẩn (thế kỷ XI), trường của Chiêu Quốc vương Trần Ích Tắc (thế 
kỷ XIII), trường Huỳnh Cung của Chu Văn An (thế kỷ XIV), trường Đông Ngạc, 
trường Hào Nam của Vũ Thạnh (thế kỷ XVII), trường Phương Am của họ Nguyễn 
làng Phú Thị (thế kỷ XVIII), trường Hồ Đình của Vũ Tông Phan, trường Phương 
Đình của Nguyễn Văn Siêu, trường Cúc Hiên của Lê Đình Diên (thế kỷ XIX) ... 

+ Các nhà giáo tiêu biểu (làng người Thăng Long - Hà Nội và ở các nơi khác 
về dạy học); 

+ Những tấm gương của các bậc cha mẹ, gia đình nuôi con ăn học thành đạt; 

+ Những tấm gương vượt khó, vượt khổ học tập thành đạt. 
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Về khoa cử : sách làm rõ vị thế của Thăng Long - Hà Nội trong tổ chức thi cử 
(là nơi tổ chức 138 / 145 kỳ thi Hội từ thời Lý đến hết thời Lê và rất nhiều kỳ thi 
Hương trong suốt thời phong kiến). 

4. Về tiêu chí của một “Nhà khoa bảng Thăng Long -  Hà Nội”. 

Phần II. CÁC VỊ TIẾN SĨ  CỦA THĂNG LONG - HÀ NỘI  QUA CÁC THỜI  KỲ 
Chương 1. Các vị Tiến sĩ của Thăng Long - Hà Nội 

Thống kê đủ hơn 320 vị Tiến sĩ của Thăng Long - Hà Nội theo các khoa thi 
của từng thời kỳ. Mỗi vị Tiến sĩ được phản ánh theo các thông tin sau :  

+ Tên húy, tên tự, tên hiệu, tên thụy, 

+ Năm sinh, năm mất; 

+ Quê quán (trước kia và quy đổi theo làng, xã (phố, phường), huyện (quận) 
hiện nay (tính theo đơn vị dân cư, hành chính đến sát thời điểm hoàn thành bản 
thảo sách); mối quan hệ thế thứ với các Tiến sĩ có cùng huyết thống; 

+ Khoa thi,  năm đỗ, mức đỗ, tuổi đỗ; 

+ Những nét lớn về cuộc đời và sự nghiệp (chức quan, đóng góp xây dựng 
đất nước trên các mặt : chính trị, quân sự, văn hóa và đóng góp xây dựng quê 
hương; chú ý đến những đóng góp đối với Thăng Long - Hà Nội).  

Sách cũng làm rõ những sai sót hoặc nghi vấn về tuổi tác, quê quán, thế thứ, 
hành trạng của một số vị Tiến sĩ được đề cập trong một số cuốn sách trước đây, bổ 
sung thông tin về một số vị Tiến sĩ mà các công trình trước đây không đề cập.  

Chương 2. Các vị Tiến sĩ phân theo các quận huyện hiện nay  

Sách lập các bảng thống kê theo các nội dung sau :  

+ Các vị Tiến sĩ của từng quận huyện hiện nay trên cơ sở trình bày rõ sự thay 
đổi về diên cách của mỗi quận huyện qua các thời kỳ, 

+ Các vị Tiến sĩ theo các mức học vị, trong đó có danh sách những người có 
học vị thuộc hàng “Tam khôi” (Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa), 

+ Các vị Tiến sĩ theo tuổi đỗ, trong đó có danh sách những người đỗ ở tuổi 
trẻ (dưới 25 tuổi) và ở tuổi già (trên 50 tuổi); 

+ Các vị Tiến sĩ đảm nhận các chức vụ cao (Tể tướng, Phó Tể tướng, Thượng thư) 

+ Các Tiến sĩ đi sứ  

+ Các Tiến sĩ làm Tế tửu, Tư nghiệp Quốc Tử Giám; 

+ Các gia đình, dòng họ, các làng có nhiều người đỗ Tiến sĩ; 

+ Bảng  tra các vị Tiến sĩ theo họ tên. 
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Phần III. CÁC VỊ  HƯƠNG CỐNG - CỬ  NHÂN CỦA THĂNG LONG -  HÀ NỘI  

QUA CÁC THỜI  KỲ 
Chương 3. Các vị Hương cống - Cử nhân của Thăng Long - Hà Nội qua các 

thời kỳ 
Thống kê các vị Hương cống, Cử nhân của Thăng Long - Hà Nội theo các 

khoa thi ở từng thời kỳ, mỗi vị được phản ánh theo các thông tin như  các vị Tiến sĩ. 

  Chương 4. Các vị Hương cống - Cử nhân theo các quận huyện hiện nay; 
Bảng  tra các vị Hương cống - Cử nhân . 

Sách lập các bảng thống kê theo các nội dung sau :  

+ Các vị Hương cống - Cử nhân  của từng quận huyện hiện nay trên cơ sở 
trình bày rõ sự thay đổi về diên cách của mỗi quận huyện qua các thời kỳ, 

+ Các vị Hương cống - Cử nhân đảm nhận các chức vụ cao (Tể tướng, Phó 
Tể tướng, Thượng thư), đi sứ, làm Tế tửu, Tư nghiệp Quốc Tử Giám (chỉ ghi các 
vị đảm nhận các chức danh này khi là người có học vị Hương cống- Cử nhân, 
không phải là người đã đỗ Tiến sĩ); 

+ Các gia đình, dòng họ, các làng có nhiều người đỗ Hương cống - Cử nhân; 

+ Bảng  tra các vị Hương cống - Cử nhân theo họ tên. 

Phần IV. MỘT SỐ TỪ, THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC NHÀ KHOA 

BẢNG THĂNG LONG - HÀ NỘI 

 
                                                                       Chủ biên đề tài 
 
 
 
                                                                     PGS.TS Bùi Xuân Đính 

 

 

 


	GIỚI THIỆU SÁCH CỦA TỦ SÁCH 
	“THĂNG LONG NGÀN NĂM VĂN HIẾN”
	Tên sách: Giáo dục và khoa cử Nho học Thăng Long - Hà Nội
	Chủ biên: PGS.TS Bùi Xuân Đính
	Thể loại sách: Văn hoá - Xã hội
	Số trang: ước 950 trang  Số tập: 1 tập
	Tóm tắt nội dung:
	- Cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản cùng bức tranh toàn cảnh về truyền thống giáo dục và khoa cử của Thăng Long - Hà Nội thời phong kiến, trên nền cảnh giáo dục và khoa cử Nho học của các nước, thể hiện qua việc tổ chức học tập và khoa cử, qua các nhà khoa bảng (các vị Tiến sĩ, Hương cống - Cử nhân), phục vụ cho việc giáo dục truyền thống, nhất là việc tuyên truyền để kỷ niệm nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, 
	- Từ việc nghiên cứu, giới thiệu về truyền thống giáo dục và khoa cử của Thăng Long - Hà Nội thời phong kiến qua các nội dung trên đây, rút ra những bài học kinh nghiệm của quá khứ vào việc đào tạo và sử dụng nhân tài cho Thủ đô, góp phần vào việc xây dựng Thủ đô giàu đẹp, hiện đại và văn minh, giữ gìn bản sắc dân tộc và bản sắc Hà Nội.
	Đề cương chi tiết: 
	I. Ý NGHĨA CỦA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA SÁCH 
	“Giáo dục và khoa cử Nho học Thăng Long - Hà Nội”
	 Trong hơn 900 năm tồn tại của chế độ phong kiến Đại Việt, giáo dục và khoa cử Nho học chiếm một vị trí rất quan trọng trên nhiều phương diện: đào tạo con người, tuyển bổ quan lại, hình thành đội ngũ trí thức và nền văn học bác học cùng nền hành chính của nước nhà v. v. 
	 Trong gần 850 năm tồn tại của nền giáo dục và khoa cử Nho học, Thăng Long - Hà Nội với tính cách là trung tâm chính trị, văn hóa và trung tâm kinh tế lớn nhất luôn giữ vai trò là đầu mối. Đây là nơi tập trung đông đảo người học, người dạy thuộc đủ các “cấp” học từ nhiều địa phương trong cả nước, hình thành nhiều cơ sở dạy và học có tiếng. Đặc biệt, đây là nơi tổ chức 138/145 kỳ thi Hội của các thời Lý - Trần - Lê - Mạc và Lê - Trịnh, từ khoa thi đầu tiên (khoa Minh kinh bác học và Nho học tam trường) vào năm Ất Mão đời Vua Lý Nhân Tông (năm 1075), đến khoa cuối cùng vào năm Đinh Mùi đời Lê Chiêu Thống (năm 1787). Bên cạnh đó, suốt từ thời Lý đến khi chế độ khoa cử Nho học kết thúc, Thăng Long - Hà Nội còn là một trong những nơi tổ chức các kỳ thi Hương - một trong hai kỳ thi chủ yếu của khoa trường phong kiến. Trong quá trình đó, có một lượng lớn người của các làng, phường ở Kinh đô và các làng xã kề cận (nay là vùng đất của các quận mới được thành lập và các làng xã ở năm huyện ngoại thành vốn là các huyện của các trấn: Kinh Bắc, Sơn Tây và Sơn Nam) được nhận các mức học vị cao (Tiến sĩ, Hương cống - Cử nhân). Đây là cơ sở để hình thành truyền thống giáo dục và khoa cử của Thăng Long rất rõ nét. 
	Những người đỗ đạt qua các kỳ thi Nho học là nguồn bổ sung quan trọng, đông đảo nhất cho đội ngũ quan lại của bộ máy Nhà nước phong kiến các cấp. Nhiều người đã trở thành nhân tài của đất nước, có nhiều đóng góp trong xây dựng triều chính và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong xây dựng và phát triển nền văn hóa dân tộc nói chung và văn hóa Thăng Long - Hà Nội nói riêng, nêu tấm gương sáng về nhân cách của kẻ sĩ. Nhiều người là niềm tự hào và là “biểu tượng” cho làng xã, có khi của cả vùng, cả huyện, và về phương diện nào đó, các danh nhân khoa bảng này là đại diện tiêu biểu cho Văn hiến Việt Nam và Văn hiến Thăng Long. 
	Truyền thống giáo dục và khoa cử, truyền thống hiếu học và khoa bảng của Thăng Long - Hà Nội còn thể hiện ở việc phần lớn các nhà khoa bảng tập trung ở một số gia đình, dòng họ, gọi là gia đình khoa bảng và dòng họ khoa bảng, tạo tiền đề để hình thành các làng khoa bảng. Qua tổng hợp các nguồn tư liệu đã công bố, kết hợp khảo sát thực địa cho thấy, Hà Nội hiện nay có 6/21 làng của cả nước có từ 10 người trở lên đỗ Tiến sĩ, ngoài ra còn có 22 làng có từ 3 - 9 Tiến sĩ. Nghiên cứu nền giáo dục và khoa cử của Thăng Long - Hà Nội qua các nhà khoa bảng, gia đình, dòng họ và các làng khoa bảng góp phần làm sáng tỏ những vấn đề về giáo dục và khoa cử Nho học Việt Nam, về văn hiến Việt Nam và văn hiến Thăng Long. Đây còn là việc làm thiết thực để hướng tới kỷ niệm Nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, góp phần vào việc giáo dục truyền thống cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ ở Thủ đô.
	Về mặt thực tiễn, nghiên cứu giáo dục và khoa cử Nho học Thăng Long - Hà Nội nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm lịch sử trong việc phát huy truyền thống đối với sự nghiệp khuyến học, đào tạo nhân tài, góp phần phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp và văn minh. 
	Từ trước đến nay, đề tài giáo dục và khoa cử Nho học Thăng Long - Hà Nội chưa được quan tâm đúng mức. Trong một số cuốn sách xuất bản gần đây, như  Các nhà khoa bảng Việt Nam của nhóm tác giả Ngô Đức Thọ (Nxb. Văn học 1993, tái bản năm 2006), Các vị Tiến sĩ, Hương cống ở nước ta của nhóm tác giả Bùi Hạnh Cẩn (Nxb. Văn hóa Thông tin, 1999), Quốc triều hương khoa lục (sách dịch của Nguyễn Thúy Nga và Nguyễn Thị Lâm, Nxb. Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, 1993, tái bản 2006)…, các nhà khoa bảng của Thăng Long - Hà Nội được đề cập trong tổng thể các vị khoa bảng của cả nước, song hoặc không được quy đổi quê quán theo đơn vị làng xã, quận huyện hiện nay; hoặc có quy đổi nhưng còn bộc lộ nhiều sai sót, bên cạnh một số sai sót về thế thứ, hành trạng của nhiều vị đỗ đại khoa, trung khoa. Các cuốn sách trên cũng không đề cập hoặc đề cập không đầy đủ việc tổ chức giáo dục và khoa cử của Thăng Long - Hà Nội, vị thế của Thăng Long trong nền cảnh của giáo dục và khoa cử Nho học Việt Nam. Cũng chưa có sách nào đưa ra được con số tương đối chính xác về các vị Tiến sĩ, Hương cống - Cử nhân của các làng, xã, phường thuộc địa bàn Hà Nội hiện nay.
	Cuốn sách Giáo dục và khoa cử Nho học Thăng Long - Hà Nội cố gắng khắc phục những khiếm khuyết và sai sót trên đây.
	II. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG VÀ YÊU CẦU CỦA SÁCH
	1- Mục đích 
	- Cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản cùng bức tranh toàn cảnh về truyền thống giáo dục và khoa cử của Thăng Long - Hà Nội thời phong kiến, trên nền cảnh giáo dục và khoa cử Nho học của các nước, thể hiện qua việc tổ chức học tập và khoa cử, qua các nhà khoa bảng (các vị Tiến sĩ, Hương cống - Cử nhân), phục vụ cho việc giáo dục truyền thống, nhất là việc tuyên truyền để kỷ niệm nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, 
	- Từ việc nghiên cứu, giới thiệu về truyền thống giáo dục và khoa cử của Thăng Long - Hà Nội thời phong kiến qua các nội dung trên đây, rút ra những bài học kinh nghiệm của quá khứ vào việc đào tạo và sử dụng nhân tài cho Thủ đô, góp phần vào việc xây dựng Thủ đô giàu đẹp, hiện đại và văn minh, giữ gìn bản sắc dân tộc và bản sắc Hà Nôi.
	2. Yêu cầu và đối tượng phục vụ của sách
	- Khai thác tối đa các nguồn tư liệu đã có: bên cạnh các sách tiếng Việt, công trình chú trọng khai thác các nguồn tư liệu Hán Nôm như các sách đăng khoa lục, các bản gia phả các dòng họ khoa bảng, nguồn văn bia, tư liệu văn học dân gian liên quan đến các nhà khoa bảng,
	- Bảo đảm tính khoa học, tính chân xác lịch sử, tính trung thực, khách quan của nguồn tài liệu được sử dụng.
	- Bảo đảm tính chính trị (ý nghĩa giáo dục), 
	- Biên soạn với văn phong giản dị, dễ hiểu.
	Đối tượng phục vụ của sách là cán bộ và nhân dân sinh sống trên địa bàn Hà Nội; đông đảo bạn đọc yêu mến Thủ đô Hà Nội ở trong và ngoài nước; các nhà nghiên cứu sử học, dân tộc học, văn hóa học; cán bộ giảng dạy ngành lịch sử - văn hóa của các trường đại học; các cơ quan, các nhà nghiên cứu và quản lý giáo dục.
	III. LOẠI SÁCH : Sách nghiên cứu
	IV. NỘI DUNG CỦA SÁCH
	 Dự kiến, ngoài LỜI NÓI ĐẦU, THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHỤ LỤC, sách gồm các phần sau :
	Phần I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC VÀ KHOA CỬ THĂNG LONG - HÀ NỘI
	1. Sự hình thành và hoàn thiện của nền giáo dục và khoa cử Nho học Việt Nam 
	+ Chương trình học, 
	+ Việc tổ chức học tập 
	+ Việc tổ chức thi cử (các quy chế thi cử, các kỳ thi, trường thi, khoa thi, các bậc học vị qua các thời kỳ …);
	2. Địa lý hành chính của Hà Nội qua các thời kỳ (sự thay đổi, phụ thuộc vào các đơn vị hành chính của vùng đất Hà Nội hiện nay (từ thời Lý đến năm 2007),
	3. Vị trí của Thăng Long - Hà Nội trong nền giáo dục và khoa cử Nho học Việt Nam 
	Về giáo dục : sách tập trung giới thiệu một số mặt để làm rõ vị thế của Thăng Long - Hà Nội là nơi “hội tụ” việc học và việc dạy :
	+ Các cơ sở giáo dục (giới thiệu một số trường học nổi tiếng, như trường Bái Ân của Lý Công Ẩn (thế kỷ XI), trường của Chiêu Quốc vương Trần Ích Tắc (thế kỷ XIII), trường Huỳnh Cung của Chu Văn An (thế kỷ XIV), trường Đông Ngạc, trường Hào Nam của Vũ Thạnh (thế kỷ XVII), trường Phương Am của họ Nguyễn làng Phú Thị (thế kỷ XVIII), trường Hồ Đình của Vũ Tông Phan, trường Phương Đình của Nguyễn Văn Siêu, trường Cúc Hiên của Lê Đình Diên (thế kỷ XIX) ...
	+ Các nhà giáo tiêu biểu (làng người Thăng Long - Hà Nội và ở các nơi khác về dạy học);
	+ Những tấm gương của các bậc cha mẹ, gia đình nuôi con ăn học thành đạt;
	+ Những tấm gương vượt khó, vượt khổ học tập thành đạt.
	Về khoa cử : sách làm rõ vị thế của Thăng Long - Hà Nội trong tổ chức thi cử (là nơi tổ chức 138 / 145 kỳ thi Hội từ thời Lý đến hết thời Lê và rất nhiều kỳ thi Hương trong suốt thời phong kiến).
	4. Về tiêu chí của một “Nhà khoa bảng Thăng Long -  Hà Nội”.
	Phần II. CÁC VỊ TIẾN SĨ  CỦA THĂNG LONG - HÀ NỘI  QUA CÁC THỜI  KỲ
	Chương 1. Các vị Tiến sĩ của Thăng Long - Hà Nội
	Thống kê đủ hơn 320 vị Tiến sĩ của Thăng Long - Hà Nội theo các khoa thi của từng thời kỳ. Mỗi vị Tiến sĩ được phản ánh theo các thông tin sau : 
	+ Tên húy, tên tự, tên hiệu, tên thụy,
	+ Năm sinh, năm mất;
	+ Quê quán (trước kia và quy đổi theo làng, xã (phố, phường), huyện (quận) hiện nay (tính theo đơn vị dân cư, hành chính đến sát thời điểm hoàn thành bản thảo sách); mối quan hệ thế thứ với các Tiến sĩ có cùng huyết thống;
	+ Khoa thi,  năm đỗ, mức đỗ, tuổi đỗ;
	+ Những nét lớn về cuộc đời và sự nghiệp (chức quan, đóng góp xây dựng đất nước trên các mặt : chính trị, quân sự, văn hóa và đóng góp xây dựng quê hương; chú ý đến những đóng góp đối với Thăng Long - Hà Nội). 
	Sách cũng làm rõ những sai sót hoặc nghi vấn về tuổi tác, quê quán, thế thứ, hành trạng của một số vị Tiến sĩ được đề cập trong một số cuốn sách trước đây, bổ sung thông tin về một số vị Tiến sĩ mà các công trình trước đây không đề cập. 
	Chương 2. Các vị Tiến sĩ phân theo các quận huyện hiện nay 
	Sách lập các bảng thống kê theo các nội dung sau : 
	+ Các vị Tiến sĩ của từng quận huyện hiện nay trên cơ sở trình bày rõ sự thay đổi về diên cách của mỗi quận huyện qua các thời kỳ,
	+ Các vị Tiến sĩ theo các mức học vị, trong đó có danh sách những người có học vị thuộc hàng “Tam khôi” (Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa),
	+ Các vị Tiến sĩ theo tuổi đỗ, trong đó có danh sách những người đỗ ở tuổi trẻ (dưới 25 tuổi) và ở tuổi già (trên 50 tuổi);
	+ Các vị Tiến sĩ đảm nhận các chức vụ cao (Tể tướng, Phó Tể tướng, Thượng thư)
	+ Các Tiến sĩ đi sứ 
	+ Các Tiến sĩ làm Tế tửu, Tư nghiệp Quốc Tử Giám;
	+ Các gia đình, dòng họ, các làng có nhiều người đỗ Tiến sĩ;
	+ Bảng  tra các vị Tiến sĩ theo họ tên.
	Phần III. CÁC VỊ  HƯƠNG CỐNG - CỬ  NHÂN CỦA THĂNG LONG -  HÀ NỘI  QUA CÁC THỜI  KỲ
	Chương 3. Các vị Hương cống - Cử nhân của Thăng Long - Hà Nội qua các thời kỳ
	Thống kê các vị Hương cống, Cử nhân của Thăng Long - Hà Nội theo các khoa thi ở từng thời kỳ, mỗi vị được phản ánh theo các thông tin như  các vị Tiến sĩ.
	  Chương 4. Các vị Hương cống - Cử nhân theo các quận huyện hiện nay; Bảng  tra các vị Hương cống - Cử nhân .
	Sách lập các bảng thống kê theo các nội dung sau : 
	+ Các vị Hương cống - Cử nhân  của từng quận huyện hiện nay trên cơ sở trình bày rõ sự thay đổi về diên cách của mỗi quận huyện qua các thời kỳ,
	+ Các vị Hương cống - Cử nhân đảm nhận các chức vụ cao (Tể tướng, Phó Tể tướng, Thượng thư), đi sứ, làm Tế tửu, Tư nghiệp Quốc Tử Giám (chỉ ghi các vị đảm nhận các chức danh này khi là người có học vị Hương cống- Cử nhân, không phải là người đã đỗ Tiến sĩ);
	+ Các gia đình, dòng họ, các làng có nhiều người đỗ Hương cống - Cử nhân;
	+ Bảng  tra các vị Hương cống - Cử nhân theo họ tên.
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