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Khi đọc sách về lịch sử Nam Kỳ, ta hay bắt gặp nhiều thuật ngữ đề cập 

đến các chức quan trong bộ máy hành chính của triều Nguyễn như: tổng đốc, tuần 

phủ, bố chánh, lãnh binh, án sát, tri phủ, cai tổng... và quan chế thời Pháp thuộc 

như: nguyên soái, thống đốc, thống lý, hiệp lý, chưởng lý, thanh tra chánh sự vụ 

bổn xứ, tham biện, thông ngôn, ký lục, chủ tỉnh, chủ quận, cai tổng, xã trưởng... 

nhưng không phải ai cũng hiểu hết chức năng, nhiệm vụ của nó với bộ máy đi 

kèm. 

Cuốn sách Nam Kỳ quan chế khảo lược (1802-1945) của Lương Hoài 

Trọng Tính (Nxb Thuận Hóa, 2021, 343 trang, giá 280.000 đ), được biên soạn 

công phu, đã góp phần vào việc xóa đi “khoảng trống” ấy, đặc biệt hữu ích cho 

lớp trẻ khi tìm hiểu về lịch sử của những giai đoạn đó. 

 

Sách được cấu trúc thành hai phần: 

Quan chế Nam Kỳ thời nhà Nguyễn (1802-

1862), Quan chế Nam Kỳ thời thuộc Pháp 

(1862-1945). 

Năm 1779, chúa Nguyễn Ánh đã cho 

cắt đặt lại ở đất Gia Định, chia thành 3 dinh: 

Trấn Biên, Phiên Trấn, Long Hồ. Mỗi dinh có 

một lưu thủ (quan trấn thủ), quản lý chung; 

cai bạ (quan hành chính), lo việc tài chính, 

hành chính; ký lục (quan hình án), trông coi 

pháp luật. 

Từ năm 1802-1832, từ Quảng Bình trở 

vào Nam có các chức quan: lưu thủ, trấn thủ với hàng thống chế, chưởng cơ, cai 

cơ, hiệp trấn, tham trấn. Bộ máy chức vụ tại Gia Định thành lúc này bao gồm: 



tổng trấn, phó tổng trấn, hiệp tổng trấn, tham hiệp tổng trấn; nhân sự giúp việc có 

Tả thừa ty (3 phòng), Hữu thừa ty (3 phòng), Lương y ty, Chiêm hậu ty. 

Giai đoạn 1832-1862, bỏ cấp Gia Định thành, chia thành các tỉnh, Nam 

Kỳ gồm 6 tỉnh Gia Định (sau đổi là Phiên An), Biên Hòa, Vĩnh Long, Định 

Tường, An Giang, Hà Tiên. Đơn vị hành chính cấp tỉnh có: tổng đốc hay tuần 

phủ, bố chánh sứ, lãnh binh, án sát sứ, đốc học. Quan đứng đầu phủ gọi là tri phủ 

(ngũ phẩm), quan đứng đầu huyện là tri huyện (lục phẩm), đứng đầu tổng là chánh 

tổng hoặc cai tổng. Mỗi huyện có từ 4 đến 6 tổng, tùy theo diện tích, dân cư. Tổng 

có số dân đinh từ 5.000 người trở lên, công việc nhiều, đi hầu xa thì có thêm 1 

phó tổng. 

Về quan chế thời Pháp thuộc, tác giả trình bày về Quản hạt Nam Kỳ, cấp 

tỉnh và tương đương, cấp quận – tổng, cấp làng xã. 

Bộ máy chính phủ Nam Kỳ được cơ cấu gồm: nguyên soái, thống đốc, 

thống lý Nha Nội chánh, hiệp lý, đề hình chưởng lý (quản lý Tòa Hòa giải, Tòa 

Hòa giải rộng quyền, Tòa Sơ thẩm, Tòa Thượng thẩm, Tòa Đại hình, quan chức 

thuộc Đề hình). 

Các cơ quan chuyên môn gồm thuộc thống đốc gồm: Phòng văn quan 

Thống đốc, Sở Thanh tra Quốc sự và chính trị, Sở Thanh tra Lao động, Phòng 

Thương chánh, Phòng Canh nông, Sở Kiểm lâm, Sở Kinh lý và Họa đồ, Sở Tuần 

phòng, Sở lính Mã tà, Sở Canh nông và Thương chánh, Sở Khám đường, Sở Tân 

đáo. 

Quan chức ngạch chính quốc có thanh tra chánh sự vụ bổn xứ, tham biện 

(chủ tỉnh), thông ngôn, ký lục. 

Quan chức ngạch bổn quốc chia làm 2 loại: quan chức thiệt thọ, hàm cao 

nhất là đốc phủ sứ; tri phủ, tri huyện không trông coi một phủ / huyện, mà chỉ là 

hàm tượng trưng xếp theo thứ bậc (tri phủ hạng nhứt, tri phủ hạng nhì, tri huyện 

hạng nhất, tri huyện hạng nhì). Cai tổng và phó tổng chia làm 3 hạng. Ngoài ra 

còn có các quan chức “hàm”, tức không có quyền hạn thực sự. Bên cạnh đó cũng 



có những hàm tổng đốc do triều đình ban tặng như Tổng đốc Phương, Tổng đốc 

Lộc, Tổng đốc Thọ... 

Ngoài ra, còn có các Hội đồng chuyên môn, Hội đồng tư mật, Hội đồng 

Quản hạt với những thể lệ, quyền hạn được tác giả trình bày chi tiết. 

Cấp tỉnh có chánh tham biện, chủ tỉnh, Hội đồng địa hạt, Hội đồng thành 

phố được đề cập đến trong sách. 

Cấp quận, tổng, làng xã được tác giả cung cấp những thông tin cụ thể, đầy 

đủ, phản ánh hoạt động của bộ máy hành chính các cấp thời Pháp thuộc. Như bạn 

đọc sẽ rõ Bàn Hội tề ở mỗi xã gồm những ai với những chức năng, nhiệm vụ. 

Đây là một cuốn sách bổ ích về quan chế ở Nam Kỳ, cung cấp cho bạn 

đọc nhiều thông tin về một mảng đề tài còn khá hiếm, được biên soạn với những 

nỗ lực của một tác giả trẻ nhưng đã rất dụng công. Giá như tác giả nghiêm cẩn 

hơn trong việc trích dẫn tài liệu khi kê cứu (ghi tên tác giả, tên tài liệu nhưng 

không ghi nhà xuất bản), dùng nhiều từ ngữ “cổ xưa” mà không phải ai cũng hiểu 

hay dùng khẩu ngữ, thì cuốn sách sẽ hoàn chỉnh hơn.  


