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HAI TRĂM NĂM DIÊN CÁCH HỒNG NGỰ   

 

                                                                                         Đỗ Kim Trường (*) 

XUÂN MẬU TUẤT, THỊ XÃ HỒNG NGỰ PHỐI HỢP VỚI HUYỆN HỒNG NGỰ VÀ 

HUYỆN TÂN HỒNG TỔ CHỨC KỶ NIỆM 200 NĂM VÙNG ĐẤT HỒNG NGỰ. ĐÂY 

LÀ MỘT TRONG NHỮNG HOẠT ĐỘNG TRỌNG ĐIỂM VỀ CHÍNH TRỊ - VĂN 

HÓA CỦA TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM  2018.  

1. Vài nét về vùng đất Hồng Ngự và Nam Bộ trước thế kỷ XVIII   

     Vùng đất Hồng Ngự (gồm thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng) 

tỉnh Đồng Tháp thuộc châu thổ sông Cửu Long của Nam Bộ, do đó về lịch sử, nơi đây có 

nét tương đồng với các địa phương cùng khu vực.  

     Theo các sử liệu ghi chép, trước thế kỷ XVIII, đây là vùng sinh lầy, rừng hoang thuộc 

Vương quốc Phù Nam. Căn cứ các sách đề cập sớm nhất về Phù Nam như: Nam Tề thư, 

Lương thư hay Tam Tạng kinh – Cao Tăng truyện, “thì vào khoảng thế kỷ V, VI, châu 

thổ sông Cửu Long đã hình thành; thậm chí đã được bồi tụ bằng phẳng, rộng lớn, tuy có 

phần thấp trũng”.1 Trong đó, Lương thư mô tả về vương quốc cổ này: “Nước Phù Nam có 

sông lớn, rộng 10 dặm, từ hướng tây bắc chảy về hướng đông rồi đổ ra biển, đất đai thấp 

trũng, mênh mông, bằng phẳng”.2  

     Sau khi Phù Nam bị Chân Lạp thôn tính, vùng đất này thuộc Thủy Chân Lạp. Từ sau 

thế kỷ VII, nơi đây được các sử liệu Trung Hoa tiếp tục ghi nhận. “Tùy thư, trong đoạn 

viết về Thủy Chân Lạp đã mô tả ‘(nước) có bờ biển bao quanh và có nhiều hồ lớn’; Tân 

Đường thư, khi đề cập đến Thủy Chân Lạp cũng viết ‘(là) vùng đầm lầy rộng lớn’”.3 

     Sáu trăm năm sau đó, tức khoảng thế kỷ XIII, Chu Đạt Quan - sứ giả nhà Nguyên 

trong một lần công cán đến kinh đô Chân Lạp đã ghi chép trong tập biên khảo Chân Lạp 

phong thổ ký về vùng đất này như sau: “Từ chỗ vào Chân Bồ trở đi, phần lớn là rừng thấp 

cây rậm. Sông dài cảng rộng, kéo dài mấy trăm dặm cổ thụ rậm rạp, mây leo um tùm, 

tiếng chim muông chen lẫn nhau ở đó. Đến nửa cảng mới thấy ruộng đồng rộng rãi, tuyệt 

không có một tấc cây. Nhìn ra xa chỉ thấy cây lúa rờn rờn mà thôi. Trâu rừng họp thành 

từng đàn trăm nghìn con, tụ tập ở đấy. Lại có giồng đất đầy tre dài dằng dặc mấy trăm 

dặm. Loại tre đó đốt có gai, măng rất đắng. Bốn mặt đều có núi cao”.4 “Cây lúa” trong 

đoạn dẫn chỉ loại lúa trời, cũng gọi lúa ma. Lúa này mọc hoang, sinh trưởng tự nhiên 

không do con người canh tác. Điều này cùng với “rừng thấp cây rậm”, “mây leo um 

tùm”, hàng trăm nghìn trâu rừng tụ tập, … cho thấy thuở bấy giờ vùng đất này còn hoang 

hóa, chưa có dấu chân người.  

                                                 
(*) Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Đồng Tháp. Email: kimtruong.do@gmail.com.  
1 PGS.TS Lê Xuân Diệm, Quá trình hình thành châu thổ sông Cửu Long [tiếp cận từ địa – sử học và thư tịch học] 

trong: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học nhân 

60 năm phát hiện Văn hóa Óc Eo (1944 – 2004), NXB Thế giới, tr 23. 
2 PGS.TS Lê Xuân Diệm, sđd, tr 23. 
3 Trần Đức Cường (chủ biên) (2016), Lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ (Từ khởi thủy đến năm 

1945), NXB Khoa học Xã hội – DT books, tr 105. 
4 Chu Đạt Quan (2017), Chân Lạp phong thổ ký, Hà Văn Tấn dịch, NXB Khoa học Xã hội, tr 53 – 54. 
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     Trải tiếp đến thế kỷ XVII, vùng châu thổ sông Cửu Long sau sự kiện năm 1620, vua 

Chân Lạp Chey Chettha II được Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên gả con gái5, đã thuận 

cho lưu dân người Việt đến khai hoang sinh sống ở Mô Xoài (Bà Rịa) và Nông Nại 

(Đồng Nai), đồng thời cho chúa Nguyễn lập hai sở thuế tại Prey Nokor (Sài Gòn) và Kas 

Krobey (Bến Nghé). Đây là cơ sở thuận lợi để các nhóm lưu dân người Việt vùng Thuận 

Quảng tiếp tục công cuộc mở đất phương Nam và kết quả như sử liệu đã ghi năm 1698, 

Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vâng lệnh chúa Nguyễn vào kinh lược vùng đất Đồng 

Nai và Sài Gòn. Năm 1628, vua Chey Chettha II băng hà, chính sự Chân Lạp rối ren bởi 

việc tranh giành ngôi vương giữa các phe phái trong nội bộ vương triều. Đến năm 1757, 

Nặc Tôn được chúa Nguyễn hỗ trợ quân sự giành lại ngôi vua, để tạ ơn đã cắt đất Tầm 

Phong Long (vùng đất giữa sông Tiền và sông Hậu, từ biên giới Việt-Chân Lạp đến Trà 

Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu). Đến đây, vùng đất Nam Bộ được tích hợp6 vào lãnh thổ 

Đàng Trong của quốc gia Đại Việt. Công cuộc mở đất phương Nam hoàn thành. Vùng 

đất Nam Bộ nói chung và Hồng Ngự nói riêng đã có các lưu dân miền Trung vào khẩn 

hoang, lập làng, đồng thời các phiên chế quân đội của chúa Nguyễn cũng được giao 

nhiệm vụ trú đóng để bảo vệ biên cương và hỗ trợ cư dân ở buổi đầu. Ở Hồng Ngự, 

những lưu dân Việt đầu tiên đến khai canh, lúc đầu họ khai khẩn đất đai ven hai bờ sông 

Tiền cùng các phụ lưu, tiếp đến là các gò, giồng. Điều này được minh chứng qua quá 

trình lập làng với sự ra đời của các thôn An Bình, Tân Hội, Bình Thạnh, Long Khánh 

những làng có tên sớm nhất và còn lưu giữ đến ngày nay. Tuy nhiên, địa danh Hồng Ngự 

xuất xứ từ đâu và được ghi chép trong thư tịch cổ triều Nguyễn như thế nào cần được làm 

sáng tỏ. 

     2. Về tên gọi địa danh Hồng Ngự  

       Tên gọi  Hồng Ngự xuất phát từ đâu? Địa chí tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Theo truyền 

thuyết thì tên gọi Hồng Ngự bắt nguồn từ “Hùng Ngự” - nơi những người hùng cư ngụ. 

Những người hùng chính là những người đến đây khai phá đầu tiên, phần lớn là dân “trốn 

xâu, lậu thuế”, “dân cứng đầu, bất trị”, đúng ra là những người bị lưu đày. Sau một thời 

gian vật lộn với thiên nhiên, họ đã thật sự làm chủ vùng đất ấy nên cải thành địa danh 

“Hùng Ngự”, tức nơi những người hùng ngự trị.”7   

       Gần đây có giả thuyết cho rằng Hùng Ngự vốn từ “Hùng Ngữ” mà ra: “Năm 1929 

Pháp lập huyện Hồng Ngự thuộc tỉnh Châu Đốc, sử sách ghi “Gia Định thành thông chí” 

địa danh là  Hùng Ngự không có cứ liệu nào xác định, tuy nhiên có giả thuyết cho rằng 

nơi đây là Hùng Ngữ, vì người Bình – Trị – Thiên (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên) 

phát âm Hùng Ngữ thành Hùng Ngự, nghe viết thành Hùng Ngự. Tuy nhiên câu hát của 

                                                 
5 Về danh tính công nữ này xin xem them: Đỗ Kim Trường (2017) Về cuộc “hôn nhân chính trị” gần 400 trăm năm 

trước, trong: Tạp chí Xưa & Nay, số 489 tháng 11-2017, tr 30 – 33. 
6 Từ dùng của PGS.TS Trần Thuận. Xin xem: Trần Thuận  (2014),  Nam Bộ vài nét lịch sử - văn hóa, NXB Văn hóa 

– Văn nghệ, tr 8. 
7 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp (2014), Địa chí tỉnh Đồng Tháp. NXB Trẻ, tr 28. 
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dân gian “chiều chiều ông Ngữ thả câu – cá ăn không giựt để lâu hết mồi” hay “chiều 

chiều ông Ngữ thả câu – sấu lôi ông Ngữ nhào đầu xuống sông”. Nhưng thuở lập huyện 

thì chữ Quốc ngữ trong giai đoạn toàn thịnh, có lẽ 2 phái chữ Nho và chữ Quốc ngữ kết 

hợp với nhau cho ra 2 tiếng Hồng Ngự.”8 

       Và một giả thuyết khác có nguồn gốc từ “phòng ngự”: “Người nào nguyên trước là 

binh thì mỗi tháng được cấp năm tiền và một phương gạo để chi dùng trong ngày. Đợi 

sau khi thành ruộng đã có lúa thóc, sẽ thôi không cấp nữa”. Như vậy qua 18 năm (1818 – 

1837) binh Hùng Ngự giờ trở thành “dân phòng ngự” vẫn được lãnh lương, rất có thể 

trong xưng hô họ được gọi là “dân hồng ngự” hoặc gọi trại do thuận âm mà các từ “dân 

phòng ngự” nghe là “dân hồng ngự” và đã ghi nhận là dân Hồng Ngự”9. 

 

      Tra cứu các thư tịch cổ thấy địa danh Hùng Ngự được ghi nhận sớm nhất trong Phủ 

biên tạp lục của Lê Quý Đôn. Đây là bộ sách gồm 6 quyển, nguyên tác bằng Hán văn 

được chia làm 2 tập. Tập I gồm Quyển 1, 2, 3 và Tập II từ Quyển 4 đến 6. Ở miền Bắc,  

do Ngô Lập Chí dịch, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội ấn hành năm 1959. Đến năm 2009, 

Đỗ Huy đánh máy lại và đưa lên trang điện tử minh triết việt. Ở miền Nam, Lê Xuân 

Giáo chuyển Việt ngữ, Phủ Quốc Vụ Khanh đặc trách Văn hóa xuất bản năm 1972. Hai 

bản dịch này không giống nhau về cấu trúc nội dung.  Sách ghi chép các thông tin quan 

trọng về kinh tế và xã hội của Đàng Trong từ cuối XVI đến nửa sau thế kỷ XVII. Bộ sách 

được hoàn thành vào khoảng năm 1776. Đề cập đến tên Hùng Ngụ, tác giả viết: “Về dinh 

Trấn-biên thuộc phủ Gia-định [...] Có đội Hùng ngụ thuộc vào đội ấy có 3 thuyền là Nhuệ 

nhất, Nhuệ nhị, Nhuệ tam để giữ Trường voi.”10 Đây là tài liệu sớm nhất có tên Hùng 

Ngụ, theo chúng tôi là tên gốc để rồi đọc trại ra thành Hùng Ngự và Hồng Ngự ngày nay. 

Tuy nhiên, đoạn dẫn trên chưa nói rõ đội Hùng Ngụ đóng ở nơi nào của phủ Gia Định. 

 

       Thứ hai là Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức. Bộ sử tư nhân này biên 

soạn dưới hình thức địa chí lịch sử, viết về vùng đất Gia Định (Nam Bộ nay) bằng chữ 

Hán và chữ Nôm, là một sử liệu quan trọng về Nam Bộ thời nhà Nguyễn. Sách ghi chép 

rất công phu và tỉ mỉ về núi sông, khí hậu, hành chính, thành trì, phong tục tập quán, tính 

cách và sinh hoạt của dân cư tại vùng Gia Định từ năm 1698 đến những năm đầuXIX. Có 

nhiều ý kiến khác nhau về thời gian biên soạn của sách, nhưng gần đây theo nhà nghiên 

cứu Yang Baoyun (Dương Bảo Quân) thuộc Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) có thể tác 

phẩm được viết và xuất bản trong những năm 1820 – 1822.11 

       Liên quan đến địa danh Hùng (Hồng) Ngự, sách trên viết:  

       “Bạch Ngưu Giang (Sông Trâu Trắng): Ở bờ phía bắc Tiền Giang, cách trấn về phía 

tây 206 dặm rưỡi [...] Cách 19 dặm đến hạ lưu sông Đốc Vạn, 3 dặm nữa đến thượng lưu 

                                                 
8 Nguyễn Thành Chung, Hồng Ngự thời Pháp thuộc nay tên Cống Mười Xình không phù hợp, trong: Hội Khoa học 

Lịch sử thị xã Hồng Ngự (2017), Thông tin Khoa học Lịch sử số 3, tháng 2-2017, tr 57. 
9 Bùi Cường Vũ (2015), Sông Hồng Ngự, trong: Hội Khoa học Lịch sử thị xã Hồng Ngự (2015), Thông tin Khoa 

học Lịch sử số 01, tháng 2-2015, tr 9. 
10 Lê Quý Đôn (1959), Phủ biên tạp lục, người dịch: Ngô Lập Chí, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, tr 78. Xin 

xem: http://minhtrietviet.net/lemontee/wp-content/uploads/2014/06/PHU-BIEN-TAP-LUC.pdf    
11 Trịnh Hoài Đức (2006), Gia Định thành thông chí, người dịch: Lý Việt Dũng, NXB Tổng hợp Đồng Nai, tr 8  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A3_h%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0ng_Trong
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_b%E1%BB%99_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Nguy%E1%BB%85n
https://vi.wikipedia.org/wiki/1698
http://minhtrietviet.net/lemontee/wp-content/uploads/2014/06/PHU-BIEN-TAP-LUC.pdf
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sông Đốc Vạn, 20 tầm đến đồn cũ Hùng Ngự (Hồng Ngự), 68 dặm đến sông Hiệp Ân và 

đồn mới Hùng Ngự (Hồng Ngự).”12  

      “Vàm Gia (Sông Vàm Dừa): Ở thượng lưu sông Bát Chiên, [...] Sông ở trước đồn 

chia làm 2 nhánh: nhánh hướng tây chảy qua Ba Cầu Nôm rồi chảy ra Tiền Giang, đến 

thượng du đạo Tân Châu, ngược lên tới Nam Vang đến thành của quốc vương Cao Miên; 

nhánh hướng nam chảy xuống sông Hiệp Ân ra Tiền Giang, 70 dặm nữa đến đồn mới 

Hùng Ngự (Hồng Ngự).”13  

       “Long Sơn Châu: Tục gọi là cù lao Cái Vừng, ở thượng lưu Tiền Giang [...] bờ phía 

tây là đồn mới Tân Châu, bờ phía đông là đồn mới Chiến Sai, bờ phía bắc là đồn mới 

Hùng Ngự (Hồng Ngự), ...”14 

       Các trích dẫn trên ghi rất rõ địa danh Hùng (Hồng) Ngự và còn mô tả vị trí của thủ sở 

này ở bờ sông Hiệp Ân.  

 

       Tài liệu thứ ba là Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn. Sách này 

soạn sau Gia Định thành thông chí khoảng 90 năm15, các sử quan đã dựa vào trước tác 

của Trịnh Hoài Đức khi ghi chép về địa danh Hùng Ngự, tuy có khác về khoảng cách so 

sánh nhưng nội dung tương tự16. 

       Qua các sử liệu trên, nguồn gốc của địa danh Hồng Ngự đã được xác định, đó là thủ 

sở trong buổi đầu mở đất Tây Nam Bộ của các chúa Nguyễn và lúc bấy giờ được sử cũ 

chép là Bảo Hùng Ngự.  

       “Bảo Hùng Ngự: Ở phía Tây huyện Kiến Đăng 91 dặm, phía Đông rạch Hiệp Ân, 

chu vi 36 trượng hai thước, cao bốn thước, có hai cửa. Đầu năm Gia Long, đặt trụ sở của 

đạo ở miền Đốc Vạn Thượng và Đốc Vạn Hạ, sau dời đến đây. Năm Minh Mạng thứ 18 

(1837), đặt làm chỗ thu quan thuế. Năm Thiệu Trị thứ hai (1842), đắp thành đất. Năm Tự 

Đức thứ nhất (1848) thì bỏ.”17 

       Việc di dời và xây dựng bảo Hùng Ngự được Trịnh Hoài Đức ghi nhận: “Năm Gia 

Long thứ 17 (1818), phụng chỉ dời đạo Tân Châu đến cù lao Long Sơn, dời đạo Chiến Sai 

đến cửa trên sông Hiệp Ân, dời đạo Hùng (Hồng) Ngự đến cửa dưới sông Hiệp Ân, tháng 

12 Khâm mạng Tả quân phó tướng, Trấn thủ trấn Vĩnh Thanh là Nguyễn Văn Xuân đắp 

đồn vuông Tân Châu, mỗi mặt dài 15 trượng, cao 6 thước 5 tấc ta, chân dày 15 thước ta 

...Quy cách đồn Chiến Sai cũng phỏng theo đồn này, chỉ đồn Hùng (Hồng) Ngự hơi kém 

hơn, chỉ để làm nơi tuần tra, chưa xây thành đồn lũy.”18  

                                                 
12 Trịnh Hoài Đức (2006), Sđd, tr 60. 
13 Trịnh Hoài Đức (2006), Sđd, tr 62. 
14 Trịnh Hoài Đức (2006), Sđd, tr 91. 
15 Năm ra đời của Gia Định thành thông chí chúng tôi căn cứ vào lời giới thiệu sách do NXB Tổng hợp Đồng Nai ấn 

hành và Đại Nam nhất thống chí căn cứ vào Biểu dâng sách của Cao Xuân Dục, Lưu Đức Xứng. Xin xem: Trịnh 

Hoài Đức (2006), Sđd, tr 8 và Quốc sử quán triều Nguyễn (2012), Đại Nam nhất thống chí, Tập 1, NXB Lao động – 

Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông-Tây, tr 24. 
16 Xin xem: Sông Vàm Dừa, Sông Bạch Ngưu, trong: Quốc sử quán triều Nguyễn (2012), Đại Nam nhất thống chí, 

Tập 2, NXB Lao động – Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông-Tây, tr 1708 – 1709. 
17 Quốc sử quán triều Nguyễn (2012), Sđd, tr 1714 – 1715.     
18 Trịnh Hoài Đức (2006), Sđd, tr 219 – 220.                                 
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         Qua các tư liệu trên cho phép khẳng định, địa danh Hồng Ngự xuất xứ từ Hùng 

Ngụ, qua thời gian đọc trại thành Hùng Ngự rồi đi vào văn bản hành chính là Hồng Ngự. 

Địa danh này được ghi nhận đầu tiên ở Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn và sau đó trong 

các bộ sử triều Nguyễn như Gia Định thành thông chí, Đại Nam nhất thống chí.  

       Hùng Ngự là tên một đội quân của chúa Nguyễn được giao nhiệm vụ trấn thủ vùng 

biên cương và thu thuế. Lúc đầu, đóng thủ sở ở vàm Đốc Vàng Thượng (nay thuộc huyện 

Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp). Năm 1818, dời lên bờ dưới sông Hiệp Ân (thị xã Hồng 

Ngự nay), có xây dựng đồn nhưng chưa kiên cố. Qua giao tiếp, vùng đất có đội quân 

cùng tên trú đóng đã được định danh vùng Hùng Ngự. Điều này cũng thấy ở các trường 

hợp tương tự như Chợ Thủ (gọi tắt của Thủ Chiến Sai, nay thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang), Thông Bình (tên một bảo thời Nguyễn, nay thuộc xã cùng tên của huyện Tân 

Hồng, tỉnh Đồng Tháp), Tân Châu (tên một bảo thời Nguyễn, nay thuộc thị xã Tân Châu, 

tỉnh An Giang)19 . Các giả thuyết về “nơi người hùng cư ngụ” hay biến âm từ “Hùng 

Ngữ” cần có thêm cơ sở khoa học để xác tín. Bởi lẽ, nguồn gốc “người hùng” ở thuyết 

thứ nhất (phần lớn là dân “trốn xâu, lậu thuế”, “dân cứng đầu, bất trị”, đúng ra là những 

người bị lưu đày) không được cư dân Hồng Ngự chấp thuận. Nếu nói “Sau một thời gian 

vật lộn với thiên nhiên, họ đã thật sự làm chủ vùng đất ấy nên cải thành địa danh “Hùng 

Ngự”, tức nơi những người hùng ngự trị” thì không lẽ trong buổi đầu mở cõi, những nơi 

có người “vật lộn với thiên nhiên, làm chủ vùng đất mới” đều được gọi Hồng Ngự? Ở 

thuyết thứ hai, cần có thống kê dân tộc học xem số người Bình – Trị – Thiên cư trú ở 

Hồng Ngự có chiếm đa số mới có cơ sở xác định. Thuyết thứ ba, Hồng Ngự do gọi trại từ 

“phòng ngự” mà ra chưa thấy các trường hợp tương tự trong nguồn gốc hình thành địa 

danh Nam bộ. Do đó, Hồng Ngự xuất xứ từ vùng đất có đội quân cùng tên trú đóng mang 

tính hợp lý hơn và đến nay đã trải qua 200 năm hình thành, phát triển (1818 – 2018). 

 

       3. Về diên cách Hồng Ngự  

           Sau khi dân mở đất khai canh, để ổn định tổ chức buổi đầu, các chúa Nguyễn 

thành lập những đơn vị hành chính tạm thời như châu, đạo; thuộc; thôn, ấp, man, nậu. 

Trong đó, “…châu (tương đương cấp huyện nhưng là vùng đất mới khai phá”20 . “Đạo 

không phải là phân hạt hành chính đơn thuần mà là một khu vực biên giới giao cho quân 

đội quản lý (quân quản), trực thuộc sự quản lý của dinh.”21. Cũng có ý kiến cho rằng, 

“đạo (hình thức cấp huyện sơ khai, đặt nặng về chức năng quân sự) chỉ chịu sự quản lý 

của dinh.”22 

        Năm 1772, chúa Nguyễn Phúc Thuần lập đạo Trường Đồn. Đến năm 1779 nâng 

lên thành dinh Trường Đồn. Dinh này chỉ có một huyện Kiến Khương với ba tổng Kiến 

Đăng, Kiến Hưng và Kiến Hoà. Năm 1781, dinh Trường Đồn đổi thành dinh Trấn Định. 

Năm 1806, sau khi vương triều Nguyễn thành lập, huyện Kiến Khương đổi thành Kiến 

                                                 
19 Xin xem: Nguyễn Hữu Hiếu (2004), Tìm hiểu nguồn gốc địa danh Nam Bộ qua chuyện tích và giả thuyết, NXB 

Khoa học Xã hội, tr 257 – 259.      
20 Đỗ Quỳnh Nga (2013), Công cuộc mở đất Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn, NXB Chính trị Quốc gia, tr 175. 
21 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp (2014), Sđd,  tr 20. 
22 Đỗ Quỳnh Nga (2013), Sđd, tr 169. 
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An. Trong khoảng thời gian này (1779–1806), Hồng Ngự thuộc tổng Kiến Đăng, huyện 

Kiến Khương (sau là huyện Kiến An), dinh Trấn Định.  

       Năm 1808, vua Gia Long đổi dinh Trấn Định thành trấn Định Tường, huyện Kiến 

An nâng lên thành phủ, Kiến Đăng từ tổng thành huyện với hai tổng mới Kiến Hoà và 

Kiến Phong. Tổng Kiến Phong có địa giới từ Cao Lãnh đến Hồng Ngự với nhiều thôn. 

Bấy giờ Hồng Ngự thuộc thôn An Bình, tổng Kiến Phong, huyện Kiến Đăng, phủ Kiến 

An, trấn Định Tường. 

       Thời kỳ này, để củng cố vùng biên giới chống xâm lấn của các phe nhóm thân 

Xiêm trong hoàng tộc Chân Lạp, đồng thời bảo vệ chủ quyền quốc gia, nhà Nguyễn lập 

các đồn thủ/bảo như Thủ Chiến sai, Hùng Ngự, Thông Bình, Tuyên Uy, Cửu An, Trấn 

Nguyên. Trong đó Hùng Ngự là đồn biên phòng, lúc đầu trụ sở đóng ở rạch Đốc Vàng, 

đến năm 1818, dời đến bờ dưới sông Hiệp Ân. Khi dời đến vị trí mới, được gọi là bảo 

Hùng Ngự. Điều này đã được Đại Nam nhất thống chí ghi chép và đã trình bày ở trên23  

Như vậy năm 1818, với sự kiện trên từ đó vùng đất mới chính thức mang tên Hùng Ngự. 

Sự kiện này có thể xem là “bản khai sinh” của vùng đất Hồng Ngự. Bảo Hùng Ngự trước 

năm 1833 thuộc trấn Định Tường. 

 

 
 

Bản đồ Nam Kỳ năm 1838, Thời Gia Định phủ, có thể hiện trấn Định Tường 
trích từ An Nam Đại Quốc Họa Đồ của Taberd. (Nguồn: Internet) 

 

                                                 
23 Xin xem: Quốc sử quán triều Nguyễn (2012), Đại Nam nhất thống chí, Tập 2, Sđd, tr 1714 – 1715. 
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        Năm 1833, vua Minh Mạng bỏ tổ chức Bắc thành và Gia Định thành, chia cả nước 

làm 30 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên. Vùng đất Gia Định thành chia ra 6 tỉnh: Biên Hoà, Gia 

Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Trong đó, Hồng Ngự thuộc thôn 

An Long, tổng Phong Thạnh, huyện Kiến Đăng, tỉnh Định Tường24. Đến năm 1838, lập 

phủ Kiến Tường gồm hai huyện Kiến Đăng và Kiến Phong. Hồng Ngự thuộc huyện Kiến 

Phong, phủ Kiến Tường, tỉnh Định Tường. 

        Như vậy, từ buổi đầu mở cõi đến trước khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, Hồng 

Ngự lần lượt thuộc các đơn vị hành chính như sau: Đầu tiên thuộc huyện Tân Bình, dinh 

Phiên Trấn; từ năm 1732 thuộc châu Định Viễn dinh Long Hồ; sau thuộc tổng Kiến 

Đăng, huyện Kiến Khương (sau là huyện Kiến An), dinh Trấn Định; tiếp đến thuộc tổng 

Kiến Phong, huyện Kiến Đăng, phủ Kiến An, trấn Định Tường; sau nữa thuộc thôn An 

Long, tổng Phong Thạnh, huyện Kiến Đăng, tỉnh Định Tường và sau rốt thuộc huyện 

Kiến Phong, phủ Kiến Tường, tỉnh Định Tường. 

         Sau khi thực dân Pháp xâm lược nước ta và chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, 

Hồng Ngự cũng lần lượt thay đổi cấp đơn vị hành chính. Năm 1865 Thống đốc Nam Kỳ 

chia tỉnh Định Tường thành 4 khu thanh tra/tham biện: Mỹ Tho, Cai Lậy, Chợ Gạo và 

Cần Lố. Khu thanh tra Cần Lố quản lý toàn bộ huyện Kiến Phong, Hồng Ngự thuộc khu 

thanh tra Cần Lố. 

       Năm 1900, sau khi hoàn thành việc áp đặt quyền thống trị trên đất nước ta, ở Nam 

Kỳ, Toàn quyền Đông Dương chia thành 21 tỉnh. Đến năm 1903, lập huyện Tân Châu 

của tỉnh Châu Đốc. Trong đó huyện Tân Châu có 9 làng của tỉnh Sa Đéc được sáp nhập 

vào: An Bình, Bình Thạnh, Thường Lạc, Thường Phước, Thường Thới, Tân Hội, An 

Phước, An Phong, Tân Thành. Lúc này Hồng Ngự (gồm các làng An Bình, Bình Thạnh, 

Thường Lạc và Tân Hội) thuộc huyện Tân Châu, tỉnh Châu Đốc. 

       Ngày 19-12-1929, Toàn quyền Đông Dương ký nghị định thành lập quận Hồng 

Ngự thuộc tỉnh Châu Đốc. Đến đây, lần đầu tiên Hồng Ngự trở thành đơn vị hành chính 

cấp quận và chính thức mang tên Hồng Ngự (tỉnh Châu Đốc). Theo đó, quận Hồng Ngự 

có 12 làng thuộc tổng An Phước: An Long, Bình Thạnh, An Bình, Thường Lạc, Thường 

Phước, Thường Thới, Bình Phú, Tân Thành, Tân Huề, Tân Qưới, Tân Long, Tân Hội và  

làng Long Khánh thuộc tổng An Thành25.    

       Ngày 6-3-1948, thực hiện chỉ đạo của Khu uỷ Khu 8, tỉnh Long Châu Tiền được 

thành lập gồm các huyện Tân Hồng, Tân Châu, Châu Phú B, Chợ Mới. Trong đó, Tân 

Hồng là huyện ghép của Hồng Ngự với tổng Phong Thạnh Thượng của huyện Chợ Mới. 

Như vậy, về phía tổ chức hành chính của Pháp, Hồng Ngự là quận thuộc tỉnh Châu Đốc 

và về tổ chức chính quyền cách mạng, Hồng Ngự là một phần của huyện Tân Hồng thuộc 

tỉnh Long Châu Tiền. Năm 1951, Long Châu Tiền được chính quyền cách mạng hợp nhất 

với tỉnh Sa Đéc thành tỉnh mới Long Châu Sa, Hồng Ngự thuộc huyện Tân Hồng, tỉnh 

Long Châu Sa. 

        Sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, ở miền Nam chính quyền Ngô Đình 

Diệm thành lập tỉnh Phong Thạnh (năm 1956), sau đổi thành tỉnh Kiến Phong gồm sáu 

                                                 
24 Xin xem: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp (2014), Sđd, tr 23. 
25 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp (2014), Sđd, tr 25 – 26. 
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quận: Cao Lãnh, Kiến Văn, Thanh Bình, Đồng Tiến, Hồng Ngự và Mỹ An. Hồng Ngự 

lúc này là quận thuộc tỉnh Kiến Phong. 

       Năm 1974, Trung ương Cục miền Nam chủ trương tái lập tỉnh Long Châu Tiền, 

gồm 7 huyện: Hồng Ngự, Thanh Bình, Tam Nông, An Phú, Tân Châu, Phú Tân A và Phú 

Tân B. Hồng Ngự trở lại thuộc tỉnh Long Châu Tiền. Như vậy, trong thời kỳ kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước, quận Hồng Ngự thuộc tỉnh Kiến Phong trong phân cấp hành chính 

của chính quyền Sài Gòn và là huyện Hồng Ngự thuộc tỉnh Long Châu Tiền do chính 

quyền cách mạng chủ trương.  

       Sau khi đất nước thống nhất, năm 1976 tỉnh Long Châu Tiền giải thể, các huyện 

phía Đông sông Tiền của tỉnh Kiến Phong hợp nhất với tỉnh Sa Đéc thành tỉnh Đồng 

Tháp. Đến năm 2005, Đồng Tháp có 2 thị xã: Cao Lãnh, Sa Đéc và 9 huyện: Hồng Ngự, 

Tân Hồng, Tam Nông, Thanh Bình, Tháp Mười, Cao Lãnh, Lấp Vò, Lai Vung, Châu 

Thành. Hồng Ngự là huyện thuộc tỉnh Đồng Tháp. 

       Năm 2009, được sự phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Hồng Ngự chia thành 2 

đơn vị hành chính mới là thị xã Hồng Ngự và huyện Hồng Ngự. Thị xã Hồng Ngự gồm 

thị trấn Hồng Ngự cũ và các xã Tân Hội, Bình Thạnh, An Bình A, An Bình B và một 

phần xã Thường Lạc. Hiện tại thị xã Hồng Ngự gồm 3 phường trung tâm: An Thạnh, An 

Lạc và An Lộc với 4 xã Tân Hội, Bình Thạnh, An Bình A và An Bình B. Trung tâm hành 

chính thị xã đặt tại phường An Thạnh. 

      Như vậy từ sau năm 1858 đến nay, Hồng Ngự lần lượt thuộc các đơn vị hành chính 

sau: thuộc khu thanh tra Cần Lố; thuộc huyện Tân Châu tỉnh Châu Đốc; là quận thuộc 

tỉnh Châu Đốc; thuộc huyện Tân Hồng tỉnh Long Châu Tiền (sau đổi thành Long Châu 

Sa); là quận thuộc tỉnh Kiến Phong; trở lại thuộc tỉnh Long Châu Tiền; là huyện thuộc 

tỉnh Đồng Tháp; là thị xã thuộc tỉnh Đồng Tháp. 

 

      4. Lời kết 

         Tóm lại, từ vùng đất hoang vu nê địa, qua tổ chức di dân khai hoang và xác lập chủ 

quyền bằng các hình thức chuyển nhượng hợp pháp của các chúa Nguyễn, cộng với tinh 

thần lao động cần cù sáng tạo của các thế hệ lưu dân người Việt ở vùng đất mới và sự 

lãnh đạo của chính quyền, trải hơn 200 năm Hồng Ngự không ngừng phát triển. Từ vùng 

biên trấn (1818) đến sự ra đời của quận Hồng Ngự (năm 1929) và nay là thị xã. 

          Năm 2018, Thị xã Hồng Ngự phối hợp với huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng 

long trọng tổ chức Kỷ niệm 200 năm vùng đất Hồng Ngự. Đây là một trong những hoạt 

động trọng điểm về chính trị - văn hóa của tỉnh Đồng Tháp. Để chuẩn bị cho sự kiện trên, 

từ trước và trong năm 2017, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân địa phương đã chung tay 

xây dựng các công trình trọng điểm như: Cầu Nguyễn Tất Thành, Biểu tượng Rồng Cầu 

Sở Thượng, Cụm biểu tượng Cá Tra – ngư vật vùng Hồng Ngự, Quảng trường Võ 

Nguyên Giáp.  

         Nối tiếp quá trình hình thành và phát triển như trên, Hồng Ngự hiện nay tiếp tục 

vươn lên trở thành đô thị trẻ và là đầu mối vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc của tỉnh 

Đồng Tháp, để tương lai không xa, năm 2020, theo nghị quyết Đảng bộ địa phương nơi 

đây sẽ trở thành thành phố vùng biên./. 
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