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Cung cấp thông tin di tích lịch sử cấp tỉnh, cấp quốc gia  

trên địa bàn xã Yên Thắng 

 

I. Di tích lịch sử cấp quốc gia 

1. Di tích lịch sử Đền Năn  

- Tên gọi: Di tích lịch sử Đền Năn xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh 

Ninh Bình 

- Năm công nhận: 1993 

- Số Quyết định: 281 QĐ/BT ngày 24/3/1993 của Bộ Văn hóa – Thông tin 

- Lý lịch tóm tắt: Di tích nằm trên địa bàn thôn Quảng Thượng, xã Yên 

Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Đền Năn thờ năm vị tướng là dòng dõi vua 

Hùng Vương thứ 6 đã có công đánh giặc giữ nước. Di tích còn là nơi vua Lê Đại 

Hành, vua Trần Thánh Tông, vua Trần Nhân Tông và nhà Tây Sơn đã từng đóng 

hành dinh để xây dựng cơ sở kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước. 

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Đền Năn từng là cơ sở cho cán bộ nằm 

vùng hoạt động cách mạng. Di tích còn lưu trữ được nhiều hiện vật thời Hậu Lê, 

thời Nguyễn có phong cách nghệ thuật độc đáo và đặc biệt có nhiều hiện vật quý 

hiếm thời Tây Sơn. Đền có công trình kiến trúc cổ, quy mô tương đối đồ sộ, mang 

phong cách nghệ thuật kiến trúc truyền thống dân tộc song lại có nét riêng nghệ 

thuật kiến trúc cổ ở trong vùng. 

- Ảnh di tích:  
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II. Di tích lịch sử cấp tỉnh 

1. Di tích Đền núi Ngự Hầu  

- Tên gọi: Di tích Đền núi Ngự Hầu xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh 

Ninh Bình 

- Năm công nhận: 2012 

- Số Quyết định: 403/QĐ-UBND ngày 09/8/2012 của UBND tỉnh Ninh 

Bình. 
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- Lý lịch tóm tắt: Đền núi Ngự Hầu được xây dựng trên khu đất rộng 

1.270m² bên cạnh núi Ngự Hầu. Đền nằm trong một không gian văn hóa dày đậm 

các di tích từ thời tiền sử đến các giai đoạn phong kiến. Đền thờ Cao Sơn Đại 

Vương, thánh Tam Vị, Vãng vị là tướng thời Hùng Vương, có công với dân với 

nước. Thần phả còn giữ tại đền có ghi lại việc vua Quang Trung khi kéo quân ra 

Bắc đánh quân Thanh đã ghé thăm núi này và cầu thần Cao Sơn tại đây. Di tích đền 

núi Ngự Hầu có bề dày lịch sử hàng trăm năm, trải qua nhiều lần tu sửa song đến 

nay vẫn còn lưu giữ được kết cấu kiến trúc gỗ gốc thời Nguyễn, các mảng trạm 

khắc thời Hậu Lê, hiện vật cổ như thần tích, sắc phong và các đồ thờ như tước gốm, 

bát hương, mũ thờ, ngai thờ, kiệu…. 

- Ảnh di tích: 

 

2. Di tích Đền thờ Trần Nhật Duật  

- Tên gọi: Di tích Đền thờ Trần Nhật Duật, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, 

tỉnh Ninh Bình 

- Năm công nhận: 2012 

- Số Quyết định: 404/QĐ-UBND ngày 09/8/2012 của UBND tỉnh Ninh 

Bình 

- Lý lịch tóm tắt: Di tích nằm trên địa bàn Xóm 2, xã Yên Thắng, huyện 

Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Đền là nơi thờ tự, tưởng niệm thái sư Trần Nhật Duật, 

một nhân vật lịch sử thời nhà Trần, là con trai thứ 6 của vua Trần Thái Tông và 

Hoàng Hậu Thuận Thiên, là em của vua Tràn Thánh Tông. Ông là vị tướng giỏi, 

người đã có công trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai và 
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thứ ba, giữ gìn bờ cõi nước Đại Việt. Di tích thời vọng Trinh Túc phu nhân (vợ 

Trần Nhật Duật), Đệ nhất chính trực tôn thần sơn nhất vị, Đệ nhị trung chính tôn 

thần sơn nhất vị, Đệ tam linh thông tôn thần sơn nhất vị, thành hoàng bản thổ Ngọ 

Đại Vương. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp di tích là địa điểm đóng quân 

của trường Quân chính quân khu III. Hiện nay, đất nước đã hòa bình, kinh tế ổn 

định phát triển, đền có vị trí quan trọng hơn trong đời sống tinh thần của nhân dân. 

- Ảnh di tích:  

-  

3. Di tích Đền Muỗm Quảng Hạ  

- Tên gọi: Di tích Đền Muỗm Quảng Hạ, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, 

tỉnh Ninh Bình 

- Năm công nhận: 2019 

- Số Quyết định: 531/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh Ninh 

Bình 

- Lý lịch tóm tắt: Đền Muỗm nằm ở phía Tây thôn Quảng Hạ, xã Yên 

Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Đền thờ 3 vị thánh mật hiệu từ 2879-257 
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TCN (cách đây hơn 2000 năm) là Đệ nhất ngọ vị chính trực đại vương, Đệ nhị linh 

thông tôn thần đại vương, Tam nhị linh thông tôn thần đại vương. Đó là những vị 

tướng có công phò vua dẹp giặc cứu nước hộ dân. Trấn thủ vùng Nam Lĩnh từ đời 

vua Hùng Vương thứ VI đánh đuổi giặc nhà Ân. Ngoài ra, Đền còn thờ Bộ tả hữu 

văn võ lưỡng ban tiên tổ là người có công xây dựng làng còn gọi là thần hoàng 

làng. Xưa kia Đền là nơi căn cứ quân sự, có địa thế thuận lợi cho việc phòng thủ, 

tiến quân đánh đuổi giặc ngoại xâm từ đời vua Hùng Vương đến đời vua Quang 

Trung. Thời kỳ chống Pháp, đền là nơi che giấu cán bộ Việt Minh, là nơi cứu chữa 

cho thương binh, bệnh binh. Thời kỳ chống Mỹ, tiền đường đền là nơi làm trường 

học cho học sinh. Hiện nay Đền còn lưu giữ được nhiều hiện vật có giá trị như: sắc 

phong, long ngai, bài vị, thần phả, kiệu rồng và một số đồ thờ cổ rất có giá trị. 

- Ảnh di tích 

 

4. Di tích Nhà thờ Lưu Đắc Thái 

- Tên gọi: Di tích Nhà thờ Lưu Đắc Thái, thôn Quảng Thượng, xã Yên 

Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 
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- Năm công nhận: 2013 

- Số Quyết định: 566/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Ninh 

Bình 

- Lý lịch tóm tắt: Nhà thờ Lưu Đắc Thái ở thôn Quảng Thượng, xã Yên 

Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Theo lịch sử Nhà thờ họ Lưu Đắc có tên 

gọi là “Từ đường Lưu tướng quân”. Đây là một Nhà thờ đã có từ lâu đời (khoảng 

thế kỷ XIX) thờ các vị khởi Tổ dòng họ Lưu Đắc, đặc biệt ở đây có thờ ông Lưu 

Đắc Thái là con đời thứ 6 của dòng họ. Theo các sắc phong còn được lưu giữ tạ 

Nhà thờ thì Ông là tướng của thời nhà Lê và đã được phong là “Phấn Dũng Tướng 

quân” và khi mất được phong là “Rực Bảo Trung Hưng Linh Phú Tôn Thần”. Hiện 

nay, Nhà thờ còn lữ giữ các sắc phong của thời nhà Lê ban cho ông Lưu Đắc Thái 

và nhiều hiện vật thờ cúng của các triều đại phong kiến như ngai thờ, hoàng phi, 

câu đối, nhang án, bát hương, lư hương, bàn ghế… 

- Ảnh di tích: 

 

5. Di tích Đình làng Vân Du Hạ 
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- Tên gọi: Di tích Đình làng Vân Du Hạ, thôn Vân Hạ, xã Yên Thắng, 

huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 

- Năm công nhận: 2021 

- Số Quyết định: 860/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh Ninh 

Bình 

- Lý lịch tóm tắt: Đình làng Vân Du Hạ ở thôn Vân Hạ, xã Yên Thắng, 

huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Đình làng Vân Du Hạ là nơi thờ nhân vật Vãng Vị 

tôn thần, một vị công thần triều Hùng Vương có công giúp dân, giúp nước, được 

nhân dân thờ cúng và tôn thời với vai trò là vị thành hoàng làng. Ngoài ra, di tích 

còn là nơi thờ thần bản thổ và thờ vọng các anh hùng liệt sĩ trong làng. Trong 

kháng chiến chống thực dân Pháp, Đình là điểm tập kết của du kích và bộ đội địa 

phương, tiếp nhận thông tin chuyển ra ngoài vùng địch hậu. Là địa điểm của các 

lớp bình dân học vụ. Trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giai đoạn 

1966-1968 di tích là nơi làm việc của bệnh viện quân khu III. Những năm 1975-

1978, Đình là nơi làm kho lương thực, nơi huấn luyện, trung chuyển bộ đội vào 

miền Nam. Thời điểm hiện tại, di tích còn lưu trữ được kiến trúc gốc cổ kính, nhiều 

họa tiết chạm khắc hoa văn tinh xảo, những giá trị về tư liệu lịch sử, hiện vật. 

- Ảnh di tích: 
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