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MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ NHÂN VẬT CAI ĐỘI NGUYỄN VĂN PHỤNG Ở 

XÃ MỸ HÒA HƯNG, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN. 

Huỳnh Thị Mỹ Thanh(*) 

Đặt vấn đề 

Nhân vật Nguyễn Văn Phụng chưa rõ năm sinh năm mất, chỉ biết được ngày giỗ 

ông là ngày 22 tháng Hai âm lịch hàng năm. Ông quê quán ở thôn Mỹ Hội Đông, 

tổng An Lương, huyện Đông Xuyên, phủ Tuy Biên, tỉnh An Giang mà ngày nay 

thuộc ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, trên cù 

lao Ông Hổ. Ông là một võ quan thời nhà Nguyễn, đầu quân cho bộ binh tỉnh An 

Giang, thuộc cơ Trung, đội Ba. Nguyễn Văn Phụng được triều đình ban chiếu phong 

cho chức Chánh đội trưởng suất đội, trật tòng lục phẩm vào năm 1834 và tờ sắc thăng 

chức Cai đội năm 1840. Hiện nay ông là tôn thần đang được tôn thờ tại đình thần Phú 

Hòa thuộc thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. 

Hai vi bằng chiếu chỉ và sắc phong chức cho Nguyễn Văn Phụng hiện đang 

được lưu giữ tại Từ đường ông Nguyễn Văn Phụng ở ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hòa Hưng, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

1. Chiếu chỉ vào năm Minh Mạng thứ XV  

Trước tiên xin dịch tờ chiếu ban cho Nguyễn Văn Phụng vào năm Minh Mạng 

thứ XV (1834). Tờ chiếu của Nguyễn Văn Phụng được viết trên giấy dó sẫm màu, 

chữ viết chân phương rõ nét. Phần nội dung sắc bị mất một chữ nhưng vẫn có thể 

đoán định được chữ bị mất là chữ 美 (Mỹ) trong cụm từ thôn Mỹ Hội Đông. Phỏng 

đoán điều này bởi theo Địa bạ An Giang lập năm 1836, tại tổng An Lương, huyện 

Đông Xuyên, phủ Tuy Biên, tỉnh An Giang chỉ có duy nhất thôn Mỹ Hội Đông là phù 

hợp với thông tin, đồng thời căn cứ vào một vài văn bản khác mà gia tộc hiện đang 

lưu giữ thì thông tin là thôn Mỹ Hội Đông. Ấn Sắc mạng chi bảo màu đỏ, to và rõ 

được đóng cẩn thận bên phần niên đại của tờ chiếu. Bước đầu, có thể khẳng định đây 

là văn bản gốc được các nhà khoa bảng của triều đình viết và có đóng ấn dấu của 

Hoàng đế.  

Nguyên văn 

詔 阮 文 鳳 貫 安 江 省 綏 邊 府 東 川 縣 安 良 總 美 會 東 村 曩 因 事 變 乃 

能 心 懷 敵 愾 糾 勇 從 戎 玆 領 安 河 總 督 員 分 項 彚 册 具 題 準 賞 授 屬 安 

江 省 正 隊 長 秩 從 陸 品 從 該 省 員 差 派 公 務 遇 缺 按 補 若 厥 職 弗 虔 有 

軍 政 在  欽 哉. 
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明 命 拾 五 年 拾 貳 月 貳 拾 肆 日 

(*) số 11 Tôn Đức Thắng, Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang.ĐT: 0939.464.035. Email: 

huynhmythanh1989@gmail.com 

 

 

Phiên âm 

 

Chiếu Nguyễn Văn Phụng quán An Giang tỉnh, Tuy Biên phủ, Đông Xuyên 

huyện, An Lương tổng, Mỹ Hội Đông thôn, nẵng nhân sự biến, nãi năng tâm hoài 

địch khái, củ dũng tòng nhung. Tư lãnh An – Hà tổng đốc viên phân hạng vị sách cụ 

đề chuẩn thưởng thụ chúc An Giang tỉnh, Chánh đội trưởng trật tòng lục phẩm. 

Tòng cai tỉnh viên sai phái công vụ ngộ khuyết án bổ. Nhược quyết chức phất kiền 

hữu quân chánh tại, khâm tai! 

Minh Mạng thập ngũ niên thập nhị nguyệt nhị thập tứ nhật. 

 

Hình 1. Tờ chiếu cấp cho Nguyễn Văn Phụng năm 1834 

Tạm dịch 

Chiếu cho: Nguyễn Văn Phụng quê quán ở thôn Mỹ Hội Đông, tổng An Lương, 

huyện Đông Xuyên, phủ Tuy Biên, tỉnh An Giang, nhân trước kia đất nước xảy ra 
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biến cố, Phụng lại là người có lòng yêu nước, căm thù địch nên đã anh dũng tòng 

quân.  

Nay theo như tờ đề cử của quan tổng đốc An – Hà thưởng cho Phụng chức: 

Chánh đội trưởng tỉnh An Giang trật tòng lục phẩm. Theo viên quan tỉnh phân phái 

công vụ bổ sung vào nơi còn thiếu. Nếu như ngươi không làm tròn trọng trách thời 

đã có phép quân xử trí. Hãy kính vâng theo! 

Ngày 24 tháng 12 năm Minh Mạng thứ XV (1834). 

Theo như nội dung tờ chiếu thì Nguyễn Văn Phụng được phong chức Chánh đội 

trưởng suất đội vào năm Minh Mạng thứ XV (1834). Từ đó có thể nhận định rằng 

Nguyễn Văn Phụng đã tòng quân trước năm 1834 và đã có chiến công hẳn hoi nên 

mới được triều đình ban chiếu phong chức, tuy nhiên về thân thế và quá trình ông 

tòng quân như thế nào thì người trong gia tộc và tác giả bài viết vẫn chưa rõ.  

Theo Đại Nam thực lục “Ngày 18/5/1833 Lê Văn Khôi khởi loạn giết hại quan 

quân, đánh hãm thành trì ở Phiên An. Vua truyền dụ các nơi đều nên tập hợp hương 

dõng để đánh giặc, cốt diệt hết sạch tên tướng giặc Lê Văn Khôi cùng bè đảng của 

nó.”. 1 

Lịch sử Đảng bộ tỉnh An Giang cũng có nhắc đến sự kiện này, năm 1833, lợi 

dụng cuộc khởi nghĩa của Vệ úy Lê Văn Khôi, quân Xiêm lại đưa quân xâm lược, tàn 

phá dọc kinh Vĩnh Tế, chiếm luôn cả Châu Đốc, Tân Châu,... Dưới sự chỉ huy của 

Trương Minh Giảng, quân triều đình và nhân dân An Giang kiên quyết chặn lại, 

đánh thắng quân địch trên sông Vàm Nao và đuổi chúng qua bên kia biên giới2.  

Có thể đoán định Nguyễn Văn Phụng đã tham gia tòng quân trong giai đoạn này 

để hợp lực cùng binh lính tỉnh An Giang đánh dẹp quân phiến loạn, vì trong chiếu có 

câu “nẵng nhân sự biến, nãi năng tâm hoài địch khái, củ dũng tòng nhung - nhân 

trước kia đất nước xảy ra biến cố, Phụng lại là người có lòng yêu nước, căm thù địch 

nên đã anh dũng tòng quân”. Và chỉ một năm sau tức năm 1834, theo như tờ đề của 

Tổng đốc An – Hà, Nguyễn Văn Phụng đã được chiếu chỉ của vua Minh Mạng phong 

cho chức Chánh đội trưởng trật tòng lục phẩm. 

2. Sắc phong chức vào năm Minh Mạng thứ XXI 

Con đường binh nghiệp của Nguyễn Văn Phụng chưa dừng lại ở chức Chánh đội 

trưởng, đến năm Minh Mạng thứ XXI (1840) ông lại được sắc thăng cho chức Cai 

đội, thuộc đội Ba, cơ Trung, bộ binh tỉnh An Giang. Sắc được viết trên giấy dó sẫm 

màu, tuy có rách đôi chỗ vì  trải qua thời gian dài tồn tại nhưng nội dung trên sắc vẫn 

 
1 Đại Nam thực lục chính biên, đệ nhị kỷ VIII, Nxb. Khoa học, 1965. 

2 Lịch sử Đảng bộ tỉnh An Giang, tập 1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, 2002. 
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còn rất rõ có thể đọc được, chữ viết trên sắc to rõ và rất đẹp có thể đoán định là các 

nhà khoa bảng trong triều đình chấp bút. Ấn Sắc mạng chi bảo màu đỏ cũng còn rõ và 

được đóng cẩn thận trên tờ sắc. Sau đây là nội dung tờ sắc phong ấy: 

SẮC CHO NGUYỄN VĂN PHỤNG NĂM MINH MẠNG THỨ XXI 

Nguyên văn 

敕 安 江 中 奇 叁 隊 正 隊 長 率 隊 阮 文 鳳 玆 任 满 貳 年 無 干 降 罸 處 分 

重 疑 經 兵 部 欽 遵 恩 詔 彚 册 具 題 準 爾 陞 補 伊 隊 該 隊 仍 率 內 隊 弁 兵 

從 該 管 員 分 派 公 務 若 厥 職 弗 虔 有 軍 政 在 欽 哉 

明 命 貳 拾 壹 年 叁 月 拾 壹 日 

Phiên âm 

Sắc An Giang, Trung cơ, Tam đội, Chánh đội trưởng suất đội Nguyễn Văn 

Phụng, tư nhiệm mãn nhị niên vô can giáng phạt xử phân trọng nghi, kinh Binh bộ 

khâm tuân ân chiếu vị sách cụ đề chuẩn nhĩ thăng bổ y đội Cai đội nhưng suất nội 

đội biền binh tòng cai quản viên phân phái công vụ, nhược quyết chức phất kiền hữu 

quân chánh tại, khâm tai. 

Minh Mạng nhị thập nhất niên tam nguyệt nhị thập nhất nhật 

 

Hình 2. Sắc phong chức cấp cho Nguyễn Văn Phụng năm 1840 
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Tạm dịch 

Sắc cho Chánh đội trưởng suất đội Nguyễn Văn Phụng thuộc đội Ba, cơ Trung, 

tỉnh An Giang, đã tại chức hơn hai năm qua, không phạm phải bất cứ tội gì. Nay 

Binh bộ xếp loại đề sách, chuẩn cho ngươi thăng làm Cai đội, vẫn ở đội ấy, coi quản 

các biền binh trong đội, theo viên quan cai quản phân phái công vụ. Nếu không làm 

tròn chức trách thời đã có phép quân xử trí. Hãy kính vâng theo! 

Ngày 11 tháng 3 năm Minh Mạng thứ XXI (1840). 

Căn cứ vào nội dung tờ sắc phong cấp chức vụ Cai đội cho Nguyễn Văn Phụng, 

cho biết được Nguyễn Văn Phụng đã được thăng chức từ Chánh đội trưởng lên chức 

Cai đội  trong vòng sáu năm từ 1834-1840. Qua sắc phong chức Cai đội của Nguyễn 

Văn Phụng, có thêm thông tin về binh cơ của tỉnh An Giang và Nguyễn Văn Phụng là 

võ quan trực thuộc đội Ba, cơ Trung, thuộc bộ binh tỉnh An Giang. Đây là một tư liệu 

hết sức quý giá để các nhà biên soạn sử làm căn cứ để tra cứu và viết sử về sau. 

Tạm kết 

Qua hai vi bằng tác giả tiếp cận được và đã tạm dịch ra Quốc ngữ, bước đầu có 

thể tạm kết luận: Nguyễn Văn Phụng là một võ quan thời nhà Nguyễn, đầu quân cho 

bộ binh tỉnh An Giang, thuộc cơ Trung, đội Ba. Như đã biết quân đội triều Nguyễn ở 

mỗi tỉnh lớn thường có 5 cơ: Tiền, Hậu, Tả, Hữu và Trung, còn về nhiệm vụ và chức 

năng của mỗi cơ như thế nào thì tác giả bài viết chưa đủ thông tin để tìm hiểu. Phần 

còn lại kính nhờ các nhà nghiên cứu tra cứu thêm để có thể làm sáng tỏ hơn về hành 

trạng và thân thế của Cai đội Nguyễn Văn Phụng. 

Mặc dầu Nguyễn Văn Phụng là người thôn Mỹ Hội Đông trước kia nhưng nay 

đã thuộc về địa giới ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên. Cai đội 

Nguyễn Văn Phụng là một trong những người con ưu tú của đất Mỹ Hòa Hưng trên 

cù lao Ông Hổ cùng với Chủ tịch Tôn Đức Thắng, từ đó cho thấy xã Mỹ Hòa Hưng là 

vùng đất địa linh đã sản sinh nhiều người con ưu tú cho tỉnh An Giang nói riêng và cả 

nước nói chung. 

Hiện nay, Nguyễn Văn Phụng được tôn thờ tại đình thần Phú Hòa, thị trấn Phú 

Hòa, huyện Thoại Sơn. Nhân dân ở Phú Hòa đã thờ cúng Nguyễn Văn phụng trong 

đình của họ từ lâu, còn vì sao được phối tự và thần tích của ông như thế nào thì người 

dân chưa rõ, chỉ biết ông từng làm Chánh đội trưởng bộ binh tỉnh An Giang. 

 Hai vi bằng phong cấp cho Nguyễn Văn Phụng còn gần như nguyên vẹn về chữ 

viết, niên đại, từ đó có thể làm căn cứ để đối chiếu tra về văn bản cho các nhân vật 

cùng thời như Lê Văn Sanh và Đỗ Đăng Tào.  

Kiến nghị 
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Các văn bản như chiếu chỉ, sắc phong chức hay các văn bản là thư từ trao đổi 

giữa các quan viên với nhau đều là các văn bản vô cùng quý giá, giúp chúng ta so 

sánh đối chiếu với lịch sử trong từng giai đoạn cụ thể. Ngoài ra, các văn bản ấy đều là 

các tư liệu lịch sử thực sự để chứng minh lại nhiều giả thuyết dân gian hay tư liệu 

truyền miệng. Kiến nghị các ngành hữu quan nên sưu tầm và số hóa các tư liệu ấy để 

phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.  

Hội khoa học lịch sử tỉnh An Giang nên nghiên cứu và làm sáng tỏ về thân thế 

và sự nghiệp của nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Phụng và thân tộc, để tỉnh nhà ghi 

nhận thêm một nhân vật đã cống hiến cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, 

cũng như làm sáng tỏ được thần tích của tôn thần nguyễn Văn Phụng được thờ tại 

đình Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang ngày nay. 

Thân tộc của ông Nguyễn Văn Phụng nên liên hệ với các ngành hữu quan để bảo 

quản và dịch thuật các văn bản, giấy tờ liên quan đến ông cha mình và cũng làm căn 

cứ để rạng danh cho quê hương và dòng tộc./. 
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