TNG ÀI DCH V CÔNG – 0236 1022 kính gi n Quý anh/ch thông tin v danh nhân Lê i Hành
LÊ I HÀNH (941 - 1005) là niên hiu ca Lê Hoàn, ngi anh hùng ch o cuc kháng chin chng quân Tng
xâm lc ln th nht thng li, sáng lp nhà Tin Lê. Ông quê Trung Lp, Ái Châu (Th Xuân - Thanh Hóa),
nhng cng có sách ghi ông Trng Châu - Ninh Bình, hoc Thanh Liêm - Hà Nam. Khi inh Tiên Hoàng
dp lon 12 s quân, thng nht t nc, lp nên c nghip nhà inh, Lê Hoàn c phong làm Thp o tng quân.
Nm 979, vua inh Tiên Hoàng b Thích git, con là inh Toàn mi 6 tui lên ni ngôi vua. Nm 981, quân
Tng kéo sang xâm lc nc ta. Trong cuc hp bàn k hoch kháng chin, i tng Phm C Lng thay mt các tng
ngh tôn ông lên làm vua, thay cho vua nh inh Toàn. Quân s ng lòng ng h. Thái hu Dng Vân Nga ã
ly áo long cn choàng cho ông. Ông lên ngôi gi inh Toàn làm L vng nh tc c. Ông ã ch huy ánh bi
quân Tng trên sông Bch ng và i Chi Lng.
Nm 982, ông thân chinh ánh Chiêm Thành pht v vic vua Chiêm bt giam hai s thn ca nc ta là T Mc
và Ngô T Canh. ây là cuc Nam chinh u tiên trong lch s dng nc ca nhân dân ta.
Sau khi ui c quân gic, vua Lê i Hành sai s sang Trung Quc cu phong. Ln này, nhà Tng thun chu,
phong cho vua làm Tit s, sau phong Giao ch Qun vng (993).
Trong nhng nm ngôi, ông cho xây dng cung in kinh ô Hoa L, t chc l tch in hng nm, cho quân s ào
kênh mng thy li, p ng sá t Bc vào Nam, trn áp các th hào a phng, nhm cng c nhà nc trung ng và s
thng nht t nc. Ông mt nm 1005, ngôi 26 nm.
ng Lê i Hành xut hin à Nng t nm 1958.
à Nng t tên ông cho on ng t ng Nguyn Hu Th n giáp ng Trng Chinh, chiu dài 1.690 m, qun Cm L
theo Ngh quyt 97/2010/NQ-HND ngày 14/7/2010 ca Hi ng nhân dân thành ph à Nng khóa VII,
nhim k 2004-2011, k hp th 16 v t tên mt s ng trên a bàn thành ph à Nng.
* Tài liu tham kho: Thch Phng - Phm Ngô Minh: ng ph à Nng, Nhà xut bn à Nng, 2007.
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.

