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Quảng-Điền, Hương-Trà và Phú-Vang thuộc 
Phủ Triệu-Phong đặt ra Dinh Quảng-Đức. 
     Đến năm 1805 lấy địa điểm thành cũ của 
Chúa Nguyễn, đắp lại thành mới và nới rộng 
hơn để làm Kinh thành.  

Cho đến năm 1821, Minh-Mạng thứ 2, Vua 
đổi Dinh Quảng-Đức thành Phủ Thừa-Thiên, 
năm 1823 lại đặt ra các chức Phủ-Doản, Phủ-
Thừa để cai trị dân. Cách tổ chức này áp dụng 
cho đến ngày 09 tháng 3, năm 1945, khi quân 
đội Nhật-Bản đảo chánh và lập Chính phủ Lâm 
thời Quốc Gia Việt-Nam. Chính phủ mới này 
đổi Phủ Thừa-Thiên thành Tỉnh Thừa-Thiên 
trong dịp tổ chức lại nền hành chánh của xứ sở. 
Danh từ Tỉnh Thừa-Thiên còn tồn tại cho đến 
bây giờ. 

Còn danh từ Thị-Xã Huế thì do người Pháp 
thường gọi và có từ  năm 1932 trong thời Pháp 
thuộc (La Mairie de Hué, hay La Ville de Hué) 
mà không có Dụ hoặc Nghị định nào được ban 
hành. 

Từ  những dòng lịch sử được ghi lại một 
cách khiêm tốn ở trên cũng đủ cho chúng ta 
thấy Huế-Thừa Thiên là một tập hợp mồ hôi, 
xương, máu, tài thao lược và gương hy sinh của 
các bậc tiền nhân trong cuộc Nam tiến vĩ đại 
của dân tộc. Cũng từ những dòng lịch sử đó cơ 
hồ như cho chúng ta thấy đâu đâu trên đất Huế-
Thừa Thiên cũng có dấu vết của anh hùng liệt 
sĩ đã quyết sống còn để dành từng tất đất, từng 
bờ lau ngọn cỏ để xây dựng thành một cõi non 
sông  gấm vóc như ngày hôm nay mà sử sách 
không ghi hết tên tuổi. Vì vậy, chúng tôi nghĩ 
bỏ công sưu khảo về Huế-Thừa Thiên để tìm 
khả năng phát triển và xây dựng là một việc 
làm cần thiết mà ai cũng có bổn phận lưu tâm./. 
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Sáng mồng một, nắng ươm Vàng rực rỡ 

, 
Ngàn cây Xanh, lộc biếc nhoẻn môi cười, 

 
Hoa dưới Đất: Trắng, Hồng chen sắc Đỏ... 

 
Dâng lên Trời nhan sắc một mùa vui.... 
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