TNG ÀI DCH V CÔNG – 0236 1022 kính gi n Quý anh/ch thông tin v danh nhân Doãn Khuê
DOÃN KHUÊ (1818-1878), ông có tên t là Bo Quang, quê làng Ngoi Lãng, tng Vô Ngi, huyn Th
Trì, nay thuc xã Song Lãng, huyn V Th, tnh Thái Bình.
Ông C nhân nm 1837 ri Tam giáp ng tin s nm 1838 lúc ông 25 tui, làm quan qua các chc: Hàn
lâm vin biên tu, Tri ph ng Hoà, Hàn lâm vin tha ch kiêm Giám sát Ng s Lng - Bng, Giáo th Xuân
Trng. Nm 1847, ông b bnh ri xin cáo quan v nhà dy hc.
Nm 1858, thc dân Pháp n súng à Nng, m u cuc chin tranh xâm lc nc ta ri sau ó m rng ánh chim
min Nam (1859), ông ng v phái ch chin, kiên quyt phn i vic ký hòa c vi gic. Nm 1860, ra gi chc c hc
Nam nh, ông ã kêu gi vn thân s phu trong tnh lp oàn hng dng chun b chng Pháp và gii quyt mâu
thun gia lng và giáo ang nóng a phng. Tuy nhiên, Vua T c quy trách nhim cho ông không qun lý
cht hc trò nên dn n tình trng mâu thn lng giáo nh vy và cách chc ông. c gii nho s và nhân dân ng h,
ông c phc chc, chuyn làm c hc Sn Tây và ã có công ln trong vic tiu ph Sn Tây, Hng Hóa và Tuyên
Quang. Sau ó, ông c a v Nam nh và nhn chc Hi Phòng s kiêm chc c hc Nam nh.
Nm 1866, do bt bình vi ng li ch hòa ca triu ình, ông ly c b bnh cáo quan v quê dy hc nhng không c.
Nm 1867, ông c b làm Thng bin coi mn bin Nam nh, Doanh in s Nam nh. Do bt bình vi triu ình, ông
li xin t quan v quê dy hc. Cui nm 1873, thc dân Pháp t min Nam ánh chim Bc k ln th nht, lúc này
ông ang gi chc Thng bin Hi Phòng ã phi hp các s phu trong vùng nh Phm Vn Ngh t chc ánh Pháp.
Thành Nam nh b mt vào tay gic, ông và các bn chin u b triu ình kt án, nhng ri c tha. Ông li xin cáo
quan v nhà dy hc ri mt ti quê nhà.
Doãn Khuê là mt nhà giáo yêu nc, tin b, ào to nhiu hc trò u tú u là lãnh t ca các cuc kháng chin
chng thc dân Pháp. ng thi, ông là mt viên quan yêu nc, sm ng trong hàng ng quan li ch chin chng
Pháp n cùng. Ông là mt trong nhng ngi u tiên t giác ng lên lãnh o cuc kháng chin chng Pháp, khi
Pháp xâm lc Bc K ln th nht (nm 1873).
à Nng t tên ông cho on ng t ng 10,5m n giáp ng 2 Tháng 9, chiu dài 1.100 m, qun Hi Châu theo
Ngh quyt 274/2019/NQ-HND ngày 12/12/2019 ca Hi ng nhân dân thành ph à Nng khóa IX, k hp th
12 v vic t, i tên mt s ng và công trình công cng trên a bàn thành ph à Nng nm 2019.
Tài liu tham kho chính:
- inh Xuân Lâm, Trng Hu Quýnh (Ch biên): Vit Nam các nhân vt lch s - vn hóa, Nxb. Vn hóa Thông
tin, 2008.
- Danh nhân Thái Bình, Th vin KHTH tnh Thái Bình.
TNG ÀI DCH V CÔNG tip tc ng ti thông tin v các danh nhân, a danh, tên ng ph, mc son lch s khác
trên a bàn TP. à Nng.
Chi tit các danh nhân, a danh, tên ng ph, mc son lch s khác, Quý anh/ch vui lòng liên h ng dây
nóng 0236 1022 c cung cp (cc gi in 200+/phút, KHÔNG THU PHÍ PHC V).
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

