
Chương 2 

Ngày lễ và những ngày quan trọng 
khác ở Việt Nam 

Bạn có thể tự hỏi những ngày lễ và những ngày quan trọng khác ở 

Việt Nam là gì. Dưới đây là một số trong số đó: Lễ hội Giồng, Lễ 

hội Đền vua Hùng, Lễ hội những linh hồn lang thang và Ngày Quốc 

tế Lao động. Bạn cũng có thể thấy người Việt Nam kỷ niệm những 

ngày quan trọng này ở Việt Nam như thế nào. Để tìm hiểu thêm về 

những ngày này, hãy đọc các phần viết sau. 

Lễ hội Giồng 

Lễ hội Giồng là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Việt 

Nam và là một lễ kỷ niệm văn hóa và lịch sử của dân tộc. Lễ kỷ 

niệm tập trung vào tổ tiên của người Việt Nam và tập hợp các nền 

văn hóa cổ xưa và đương đại. Mọi người tổ chức lễ hội này bằng 

cách tham gia vào các bài hát, điệu nhảy và trò chơi truyền thống. 

Ngoài ra, nó tôn vinh tình yêu của tổ tiên đối với quê hương và văn 

hóa của họ, và bảo tồn di sản văn hóa của họ.  

Người Việt Nam tin rằng linh hồn của tổ tiên họ trở lại trái đất vào 

khoảng giữa tháng Tám và đầu tháng Chín. Vào ngày này, cõi linh 

hồn được mở ra, và người Việt Nam bày tỏ lòng kính trọng đối với 

những người đã ra đi. Họ đến thăm mộ của tổ tiên họ, và dâng cho 

họ trái cây và lời cầu nguyện. Hơn nữa, họ đốt tiền giấy để vinh 

danh những người thân đã khuất của họ. Lễ kỷ niệm này kéo dài 

đến 9 giờ tối. 

Lễ hội Giồng và các ngày lễ quan trọng khác ở Việt Nam tương 

ứng với các ngày khác nhau trong lịch âm. Tết Nguyên đán là ngày 

lễ quan trọng nhất trong lịch Việt Nam, và là lễ hội lớn nhất cả 

nước. Trọng tâm là gia đình và tình yêu, và nhiều người Việt Nam 

trở về quê hương trong thời gian này. Có một số hoạt động cho 



khách du lịch tham gia trong lễ hội này. Trong số các sự kiện phổ 

biến nhất là màn bắn pháo hoa và hoa được tổ chức vào đêm Tết.  

Lễ hội Giồng và các ngày lễ quan trọng khác ở Việt Nam là nơi lý 

tưởng cho những ai muốn trải nghiệm văn hóa và truyền thống của 

người dân Việt Nam. Trong suốt cả năm, Việt Nam là nơi tổ chức 

nhiều lễ hội và lễ kỷ niệm. Một chuyến đi trong một trong những sự 

kiện này chắc chắn sẽ không thể nào quên. Vì vậy, hãy lên kế 

hoạch cho chuyến đi của bạn cho phù hợp và trải nghiệm những 

điều tuyệt vời nhất của đất nước. 

Lễ hội Đền vua Hùng là một trong những ngày lễ quan trọng nhất 

của Việt Nam và được tổ chức tại tất cả các đền thờ Vua Hùng 

trong cả nước. Lễ hội này diễn ra vào cuối tháng Tư hoặc đầu 

tháng Năm. Hàng trăm chiếc đèn lồng được thắp sáng và đặt lên 

bầu trời vào đêm trước lễ hội. Trong lễ hội, những người hành 

hương đi bộ lên núi trong đám rước. 

Một lễ hội nổi tiếng khác của Việt Nam là Lễ hội Lim. Được tổ chức 

vào khoảng ngày 12 và 13 của tháng 1 âm lịch, lễ hội truyền thống 

này có từ khoảng 300 năm trước. Trong lễ hội này, dân làng hát 

một bài hát truyền thống gọi là "Quan Họ" và dâng hương tại chùa. 

Lễ hội này được thành lập bởi Nguyễn Đình Điền, người đã mang 

lại vinh dự lớn cho thị trấn Lim. 

Lễ hội chùa Vua Hùng 

Lễ hội đền vua Hùng là một ngày lễ quan trọng ở Việt Nam và bao 

gồm một nghi lễ và một lễ hội. Trong buổi lễ này, các lễ vật như 

gạo nếp đầy màu sắc, ba loại động vật và một chiếc trống đồng cổ 

được dâng lên vị thần. Người giữ chính của ngôi đền sẽ thực hiện 

nghi lễ dưới sự giám sát của chủ, trong khi du khách và khách 

hành hương vào đền để chứng kiến lễ kỷ niệm.  

Lễ hội bao gồm một buổi lễ kéo dài năm ngày và một bữa tiệc năm 

trái cây. Buổi lễ bắt đầu với màn trình diễn trống đồng với sự tham 

gia của hơn 40 ngôi làng khác nhau. Sau buổi lễ, mọi người tham 

gia bữa tiệc năm trái cây, trong đó có bánh giay. Đây là những 



món ăn đặc biệt được dùng làm lễ vật dâng lên các vị thần, vì 

chúng tượng trưng cho những đóng góp to lớn của các Vua Hùng. 

Lễ hội núi Nghĩa Linh là một lễ hội đầy màu sắc khác ở Việt Nam. 

Nó diễn ra vào ngày 10 và 11 tháng ba âm lịch và được người dân 

địa phương của các tỉnh Lâm Thảo (?) và Phú Thọ tổ chức. Người 

dân địa phương trong khu vực dành ngày nghỉ làm để kỷ niệm 

ngày đặc biệt này. 

Ngoài Lễ hội Đền vua Hùng, Việt Nam còn kỷ niệm ngày mất của 

Hùng Vương. Lễ kỷ niệm thường niên này giúp tinh thần của người 

dân Việt Nam luôn lạc quan và lạc quan. Bên cạnh việc thúc đẩy 

đại đoàn kết dân tộc, ngày hội còn góp phần giáo dục đạo đức cho 

thế hệ tương lai của dân tộc. 

Các Vua Hùng có một lịch sử quan trọng ở Việt Nam và được công 

nhận là một trong những lực lượng đã giúp thiết lập quốc gia này 

như một quốc gia có chủ quyền. Trong thế kỷ 18, các Vua Hùng 

chịu trách nhiệm mang lại cho vùng đất bản sắc riêng biệt và gieo 

mầm lòng yêu nước. Những vị vua này cai trị đất nước từ năm 

2879 trước Công nguyên đến năm 258 trước Công nguyên. Con 

cháu của họ gồm Hùng Vương và Láng Liêu  (?). Theo truyền 

thuyết Việt Nam, Vua Hùng đầu tiên là một con rồng tên là Vương 

I, trong khi Vua Hùng cuối cùng là vua thứ 18. Lang Liêu  (?), con 

trai của Hùng Vương I, có một túi màng là một lễ vật có kết quả.  

Lễ hội Chùa Vua Hùng là một trong những ngày lễ quan trọng nhất 

ở Việt Nam. Nó được tổ chức tại tất cả các đền thờ Vua Hùng trên 

khắp đất nước. Nghi lễ chính diễn ra tại chùa Hùng thuộc huyện 

Phong Châu, tỉnh Phú Thọ. Sự kiện được tổ chức trên khắp cả 

nước và thu hút du khách từ khắp mọi miền đất nước. Lễ hội là 

thời điểm để tôn vinh lịch sử và văn hóa của đất nước. 

Lễ hội những linh hồn lang thang 

Lễ hội những linh hồn lang thang, còn được gọi là Vu Lan, được tổ 

chức trên khắp Việt Nam. Nó diễn ra vào ngày 15 của tháng thứ bảy 

âm lịch và tương tự như Ngày của các linh hồn trong tôn giáo Kitô 



giáo. Người Việt Nam tin rằng tất cả chúng ta đều có một tâm hồn 

tinh thần và một thể xác. Người Việt Nam tin rằng linh hồn của chúng 

ta phải đối mặt với một tòa án mười thẩm phán khi chúng ta chết. 

Lễ hội những linh hồn lang thang là một ngày để tưởng nhớ những 

người đã khuất và tôn vinh họ. Lễ hội được tổ chức tại các chùa 

chiền trên khắp Việt Nam. Nhiều người dân địa phương tin vào khái 

niệm tái sinh và sẽ không tàn sát một sinh vật vì sợ gây hại cho một 

linh hồn tái sinh. Lễ hội những linh hồn lang thang có thể được tổ 

chức ở bất cứ đâu trên cả nước, nhưng nó có ý nghĩa quan trọng 

nhất ở thành phố cổ Huế. Thành phố này là nơi có nhiều ngôi chùa 

Phật giáo. Tại Huế, sẽ có các nhà sư hướng dẫn các lễ hội. 

Lễ hội tâm hồn lang thang là một cách tuyệt vời để trải nghiệm văn 

hóa và lịch sử Việt Nam. Lễ hội được tổ chức vào ngày 15 tháng 

bảy âm lịch, và là một cơ hội tuyệt vời để xem lối sống truyền 

thống của đất nước. Ngoài ra, còn có một ngày quan trọng khác ở 

Việt Nam là Lễ hội đền Phan Công Hớn. Lễ hội chùa này được tổ 

chức vào ngày 25 tháng hai âm lịch. 

Lễ hội những linh hồn lang thang và những ngày quan trọng khác 

trong lịch Việt Nam được tổ chức tại nhiều ngôi đền khác nhau, 

bao gồm cả chùa Hương. Lễ hội này được tổ chức vào mùa đông 

và mùa xuân của đất nước. Nhiều người Việt Nam theo lịch âm. 

Người Việt Nam cũng kỷ niệm nhiều ngày quan trọng của họ bằng 

lịch truyền thống của Trung Quốc. 

Đối với những người muốn trải nghiệm tinh thần thực sự của lễ 

hội, Phố cổ Hội An là nơi hoàn hảo để làm điều đó. Tại đây, các 

nhạc sĩ truyền thống, cờ vua Trung Quốc, đọc thơ và các lớp học 

làm đèn lồng sẽ chiếm lĩnh các đường phố. Không có cách nào tốt 

hơn để trải nghiệm tinh thần của một đất nước hơn là tổ chức các 

lễ hội của nó. 

Lễ hội tình yêu Việt Nam đã được tổ chức hơn một thế kỷ và là dịp 

đặc biệt dành cho các cặp đôi không thể kết đôi. Nó không nhằm 

mục đích gây ra xung đột giữa các cặp vợ chồng, mà là để cho họ 

cơ hội tìm được đối tác phù hợp. Tham dự Lễ hội tình yêu Việt 



Nam là một cách tuyệt vời để trải nghiệm nền văn hóa sôi động 

của đất nước và tìm hiểu thêm về con người của đất nước. Bạn có 

thể đắm mình trong âm nhạc sôi động của giới trẻ địa phương, 

chơi các trò chơi vui nhộn và tìm hiểu về lịch sử của họ.  

Ngày Quốc tế Lao động 

Ngày Quốc tế Lao động là một trong những ngày lễ quan trọng 

nhất ở Việt Nam. Nó kỷ niệm phong trào công nhân quốc tế, bắt 

đầu từ những năm 1800. Chính phủ Cộng sản tự coi mình là công 

cụ của giai cấp công nhân và nhằm mục đích thúc đẩy lợi ích của 

họ. Một số thành phố trên khắp đất nước tổ chức các cuộc diễu 

hành vì quyền của người lao động để đánh dấu ngày này.  

Nhiều người Việt Nam kỷ niệm ngày này bằng cách đi du lịch. 

Nhiều doanh nghiệp sẽ đóng cửa dài ngày vào cuối tuần, vì vậy 

bạn nên lên kế hoạch cho hành trình của mình cho phù hợp. Lá cờ 

Việt Nam sẽ tung bay đầy tự hào trên thành phố, và nhiều chính trị 

gia sẽ có bài phát biểu trước công chúng. Các ngân hàng và văn 

phòng chính phủ cũng sẽ bị đóng cửa. Hầu hết mọi người sẽ có 

ngày nghỉ làm và nghỉ học. Đây cũng là thời điểm tốt để tham quan 

đất nước. Một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng 

nhất là lăng mộ của cố lãnh đạo Hồ Chí Minh. Du khách sẽ có thể 

tham gia vào một số hoạt động liên quan đến lễ kỷ niệm.  

Để đấu tranh chống lại lao động trẻ em, Việt Nam đã phê chuẩn 

Công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em. Năm 1999, nước này 

cũng đã ký Công ước về các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất. 

Thêm vào đó, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong 

việc giải quyết vấn đề lao động trẻ em thông qua luật pháp và 

chính sách. Chính phủ đang thực hiện một số chương trình sẽ giúp 

đảm bảo rằng không có trẻ em nào bị buộc phải lao động. 

Một ngày lễ lớn khác là Ngày tháng Năm, còn được gọi là Ngày 

tháng Năm. Đây là một kỷ niệm hàng năm của phong trào lao động. 

Mặc dù đây là ngày đầu tiên của năm, nhưng nhiều người kỷ niệm 

ngày này bằng cách ghé thăm các công viên tự nhiên và tham dự 



các sự kiện công cộng. Thậm chí còn có các sự kiện công cộng 

được tổ chức tại một số thành phố để đánh dấu ngày lễ.  

Ngày Quốc tế Lao động đầu tiên được tổ chức vào ngày 28 tháng 

10 năm 1890, và bây giờ nó rơi vào thứ Hai thứ tư của tháng 

Mười. Ngày này còn được gọi là Ngày tháng Năm ở Việt Nam, 

được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1886. Lễ kỷ niệm được giới 

thiệu bởi đảng Lao động Kisan ở Madras. Các thành viên điều 

hành của đảng giải thích rằng họ đang tôn vinh các nguyên tắc bất 

bạo động trong đảng của họ. Họ cũng yêu cầu hỗ trợ tài chính để 

hỗ trợ những nỗ lực của họ. 

 



Chapter 2 

Holidays and Other Important Days in Vietnam  

You might be wondering what holidays and other important days in 

Vietnam are. Here are some of them: Giong Festival, Hung King 

Temple Festival, Wandering Souls Festival, and International 

Labour Day. You can also see how the Vietnamese celebrate these 

important days in Vietnam. To learn more about these days, read 

the following articles. 

Giong Festival 

The Giong Festival is one of the most important Vietnamese 

holidays and is a celebration of the nation's culture and history. 

The celebration is centered on the ancestors of the Vietnamese 

people and brings together the ancient and contemporary cultures. 

People celebrate this festival by participating in traditional songs, 

dancing, and games. In addition, it celebrates the ancestors' love 

of their motherland and culture, and the preservation of their 

cultural heritage. 

Vietnamese people believe that the spirits of their ancestors come 

back to earth around the middle of August and early September. On 

this day, the spirit realm is opened, and Vietnamese people pay 

tribute to the departed. They visit the graves of their ancestors, and 

offer them fruits and prayers. Moreover, they burn paper money in 

honor of their dead relatives. This celebration lasts until 9 pm. 

Giong Festival and other important holidays in Vietnam correspond 

to different days of the lunar calendar. Lunar New Year is the most 

important holiday in the Vietnamese calendar, and is the biggest 

festival in the country. The emphasis is on family and love, and 

many Vietnamese return to their hometowns during this time. There 

are several activities for tourists to take part in during this festival. 

Among the most popular events are the fireworks and flower 

displays held on Tet Eve. 



Giong Festival and other important holidays in Vietnam are ideal 

for those seeking to experience the culture and traditions of the 

Vietnamese people. Throughout the year, Vietnam is host to 

numerous festivals and celebrations. A trip during one of these 

events is sure to be unforgettable. So, plan your trip accordingly 

and experience the best of the country. 

Hung King Temple Festival is another one of Vietnam's most 

important public holidays and is celebrated in all Hung King 

Temples in the country. This festival takes place in late April or 

early May. Hundreds of lanterns are lit up and set into the sky on 

the eve of the festival. During the festival, pilgrims walk up the 

mountain in procession. 

Another popular Vietnamese festival is the Lim Festival. Held 

around the 12th and 13th day of the first lunar month, this 

traditional festival dates back around 300 years. During this 

festival, the villagers sing a traditional song called "Quan Ho" and 

offer incense at the pagoda. This festival was founded by Nguyen 

Dinh Dien, who brought great honour to the town of Lim. 

Hung King Temple Festival 

The Hung King Temple Festival is an important holiday in Vietnam 

and includes a ceremony and a festival. During this ceremony, 

offerings such as colorful sticky rice, three types of animals, and 

an ancient bronze drum are offered to the deity. The main holder of 

the temple will perform the ceremony under the supervision of the 

master, while visitors and pilgrims enter the temple to witness the 

celebration. 

The festival includes a five-day ceremony and a five-fruit feast. The 

ceremony starts with a bronze drum performance that involves over 

40 different villages. After the ceremony, people take part in the 

five-fruit banquet, which includes banh giay cakes. These are 

special treats served as offerings to the gods, as they symbolize 

the great contributions made by the Hung Kings. 



The Nghia Linh Mountain Festival is another colorful festival in 

Vietnam. It takes place on the 10th and 11th of the third lunar 

month and is celebrated by the locals of the provinces of Lam Thao 

and Phu Tho. Locals in the area take the day off from work to 

celebrate this special day. 

In addition to the Hung King Temple Festival, Vietnam also 

celebrates Hung Vuong's death anniversary. This annual 

celebration helps keep the Vietnamese people's spirit upbeat and 

optimistic. In addition to promoting national solidarity, the festival 

contributes to moral education for the nation's next generation. 

The Hung Kings have an important history in Vietnam and are 

acknowledged as one of the forces that helped establish the nation 

as a sovereign nation. During the 18th century, the Hung Kings 

were responsible for giving the land its distinct identity and sowing 

the seeds of patriotism. These kings ruled the country from 2879 

B.C. to 258 B.C. Their descendants include Hung Vuong and Lang 

Lieu. According to Vietnamese legend, the first Hung King was a 

dragon named Vuong I, while the last Hung King was the 18th. 

Lang Lieu, the son of Hung Vuong I, had a membranous sac that 

was a fruitful offering. 

The Hung King Temple Festival is one of the most important public 

holidays in Vietnam. It is celebrated in all of the Hung King 

Temples across the country. The main ceremony takes place at the 

Hung Temple in Phong Chau District, Phu Tho province. The event 

is celebrated throughout the country and attracts visitors from all 

over the country. The festival is a time to celebrate the country's 

history and culture. 

Wandering Souls Festival 

The Wandering Souls Festival, also known as Vu Lan, is celebrated 

throughout Vietnam. It takes place on the 15th day of the seventh 

lunar month and is similar to All Souls' Day in the Christian 

religion. The Vietnamese believe that we all have a spiritual and a 



physical soul. The Vietnamese believe that our souls face a ten-

judge tribunal when we die. 

The Wandering Souls Festival is a day to remember the departed 

and to honor them. The festival is observed at pagodas and shrines 

throughout Vietnam. Many locals believe in the concept of 

reincarnation and will refrain from slaughtering a living being for 

fear of causing harm to a reincarnated soul. The Wandering Souls 

Festival can be observed anywhere in the country, but it is most 

significant in the ancient city of Hue. The city is home to many 

Buddhist temples and pagodas. In Hue, there will be monks guiding 

the festivities. 

The Wandering Souls Festival is a wonderful way to experience 

Vietnamese culture and history. The festival is  celebrated on the 

15th day of the seventh lunar month, and is a great opportunity to 

see the country's traditional way of life. In addition, there is another 

important day in Vietnam, the Phan Cong Hon Temple Festival. 

This temple festival is held on the 25th day of the second lunar 

month. 

The Wandering Souls Festival and other important days of the 

Vietnamese calendar are held at various temples, including the 

Perfume Pagoda. This festival is held in the country's winter and 

spring. Many of the Vietnamese people follow the lunar calendar. 

The Vietnamese also celebrate many of their important days using 

the traditional Chinese calendar. 

For those looking to experience the true spirit of the festival, the 

Ancient Town of Hoi An is the perfect place to do so.  Here, 

traditional musicians, Chinese chess, poetry readings, and lantern-

making classes will take over the streets. There is no better way to 

experience the spirit of a country than to celebrate its festivals.  

The Vietnamese Love Festival has been held for more than a 

century and is a special occasion for couples who have been 

unable to tie the knot. It is not intended to cause conflict between 

couples, but rather to give them a chance to find the right partner. 



Attending the Vietnamese Love Festival is a great way to 

experience the country's vibrant culture and learn more about its 

people. You can immerse yourself in the lively music of local youth, 

play fun games, and learn about their history. 

International Labour Day 

International Labour Day is one of the most important holidays in 

Vietnam. It commemorates the international workers' movement, 

which began in the 1800s. The Communist government sees itself 

as the instrument of the working class and aims to promote their 

interests. Several cities around the country hold workers' rights 

parades to mark the day. 

Many Vietnamese celebrate this day by traveling. Many businesses 

will close for the long weekend, so it's a good idea to plan your 

itinerary accordingly. The Vietnamese flag will fly proudly over the 

city, and many politicians will deliver public speeches. Banks and 

government offices will also be closed. Most people will have the 

day off from work and school. This is also a good time to tour the 

country. One of the most popular tourist attractions is the tomb of 

the late leader, Ho Chi Minh. Visitors will be able to take part in a 

number of activities related to the celebration.  

In order to fight against child labour, Vietnam has ratified the 

United Nations' Convention on the Rights of the Child.  In 1999, the 

country also signed the Convention on the Worst Forms of Child 

Labour. In addition to this, the country has made significant 

progress in tackling child labour through laws and policies. The 

government is implementing a number of programmes that will help 

ensure that no child is forced into labour.  

Another major holiday is May Day, also called May Day. It is an 

annual commemoration of the labour movement. Although it's the 

first day of the year, many people celebrate this day by visiting 

natural parks and attending public events. There are even public 

events held in some cities to mark the holiday. 



The first International Labour Day was celebrated on 28 October 

1890, and it now falls on the fourth Monday of October. This day is 

also known as May Day in Vietnam, which was first celebrated in 

1886. The celebration was introduced by the Labour Kisan party in 

Madras. The executive members of the party explained that they 

were celebrating the nonviolent principles of their party. They also 

requested financial assistance to support their efforts. 

 

 

 


