
Phát triển không gian đô thị của Sài Gòn từ trước năm 1859 

 đến 1954  qua các bản đồ 

 (phụ đề tiếng Pháp và tiếng Anh) 

Dựa trên bộ sưu tập bản đồ và sơ đồ phong phú được lưu giữ ở Việt Nam và ở Pháp, bà Tôn Nữ Quỳnh 

Trân (nhà sử học, giám đốc “Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển”) đã phác lại những nét lớn về 

lịch sử thành phố Sài Gòn – Chợ Lớn từ thời khởi thuỷ đến cuối thời kỳ Pháp thuộc.  

Trở thành thủ phủ của tỉnh Gia Định vào năm 1698, Sài Gòn khẳng định vị thế trung tâm hành chính và 

thương mại ở khu vực phía Nam của Việt Nam vào thế kỷ XVIII và đầu thế kỷ XIX. Sự thịnh vượng song 

hành với sự gia tăng dân số nhanh chóng ấy phần nào nhờ vào tính năng động của Chợ Lớn, đô thị thứ 

hai liên kết chặt chẽ với Sài Gòn, thành phố thương mại do người Hoa lập ra tập trung buôn bán các sản 

phẩm từ vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhất là gạo. 

Tác động của người Pháp làm thay đổi sâu sắc hình thái của thành phố, đưa Sài Gòn trở thành thủ đô 

của Nam Kỳ vào 1862, rồi thủ phủ của Liên bang Đông Dương từ 1887 đến 1901. Quy hoạch đô thị được 

lập lại theo chức năng, hình bàn cờ đặc trưng của các đô thị mới ở phương Tây. Thành phố có tất cả các 

tiện nghi thời đó (mạng lưới điện, nước và vệ sinh, hệ thống chiếu sáng công cộng,…), tiến bộ khoa học 

(bệnh viện hải quân từ 1873) và phương tiện giao thông hiện đại (tuyến tàu điện nội đô Sài Gòn – Chợ 

Lớn, hệ thống đường sắt đi đồng bằng sông Cửu Long,…). Các tòa nhà công cộng, dấu ấn của sức mạnh 

thuộc địa, nhanh chóng được dựng lên: “Notre-Dame de Saigon” - Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn (1880), “gare 

de Saigon” – ga Sài Gòn (1881), hôtel des Postes – Bưu điện trung tâm Sài Gòn (1891), théâtre municipal 

– Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh (1990), Hôtel de ville – Trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh (1907),… Việc xây dựng sân bay Tân Sơn Nhất năm 1920 tượng trưng cho con đường tiến tới hiện 

đại không thể đảo ngược. 

Năm 1931, Sài Gòn và Chợ Lớn sáp nhập với nhau thành một thành phố duy nhất, hành động dồn lực 

cho việc đẩy nhanh quá trình kết hợp hai không gian đô thị đã hoạt động từ thế kỷ XX. Sự hợp nhất này 

nhanh chóng kéo theo sự phát triển mạnh mẽ các hoạt động kinh tế và trao đổi thương mại cho từng 

thành phố. 

Cuối cùng, hồi kết của thời kỳ thuộc địa, cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất (1945 đến 1954) 

thúc đẩy dân cư nông thôn chạy trốn khỏi các vùng chiến sự để lánh nạn trong thành phố. Từ năm 1946 

đến năm 1952, dân số Sài Gòn – Chợ Lớn đã tăng lên gấp ba (492,000 dân lên 1,600,000 dân). Sự “đô thị 

hóa cưỡng bức” ở quy mô lớn này ngăn cản việc phát triển theo quy hoạch và đồng bộ của không gian đô thị 

và các thành tố kinh tế, xã hội và văn hóa của nó. 


