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Hà Nội 

Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam, dân số của Hà Nội được ước tính vào khoảng 6,5 
triệu người sinh sống trong khu vực đô thị. 
Hà Nội nằm bên bờ Sông Hồng, cách thành phố lớn nhất của Việt Nam là thành phố Hồ 
Chí Minh, hay còn gọi với tên gọi cũ là Sài Gòn, khoảng 1000 dặm về phía Bắc. 
Năm 2010 đánh dấu kỷ niệm 1000 năm ngày thành lập chính thức của thành phố. 
Trong hướng dẫn du lịch của mình, Frommer đã gọi thành phố là một trong những điểm 
đến hấp dẫn nhất thế giới trong năm 2010. 

Lịch sử nền văn hoá Hà Nội bắt đầu từ những năm 3.000 Trước Công Nguyên. 
Hiện chưa có nhiều thông tin về những nền văn hoá xa xưa đó, nhưng các nhà sử học 
đã tìm hiểu được một số điều về Thành Cổ Loa, được xây dựng gần Hà Nội vào khoảng 
những năm 200 Trước Công Nguyên. 

Ngày nay Hà Nội là một thành phố khá độc đáo bởi vì nó là điểm hoà nhập của các lối 
kiến trúc Trung Quốc, Pháp và Nga. 
Một đợt mở rộng hành chính vào năm 2009 đã làm diện tích của thành phố tăng lên 
gấp bốn và dân số tăng lên gấp đôi. 
Quyết định mở rộng được ban hành nhằm giải quyết tình trạng giao thông ùn tắc trong 
khu vực trung tâm thành phố. 

Có lẽ điểm tham quan phổ biến nhất tại Hà Nội là Lăng Hồ Chí Minh, toạ lạc trên 
Quảng Trường Ba Đình, là nơi Hồ Chí Minh đã chính thức tuyên bố nền độc lập của 
Việt Nam từ ách thống trị của Nhật Bản vào cuối Chiến tranh thế giới thứ hai. 
Lăng là nơi đặt thi hài của Hồ Chí Minh và cũng là đền thờ ông. 
Quanh lăng là một vườn hoa nơi du khách có thể chiêm ngưỡng một bộ sưu tập cây và 
cây cảnh đặc sắc được gửi tặng từ khắp nơi trên đất nước. 


