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HEÄ THOÁNG DÒCH TRAÏM NÖÔÙC TA 
DÖÔÙI TRIEÀU NGUYEÃN (GIAI ÑOAÏN 1802 - 1858)

Lê Quang Chắn*

Việc dựng đặt các dịch trạm ven dọc con đường chính (trong đó chủ yếu là con đường 
thiên lý, kéo dài từ Lạng Sơn cho đến Hà Tiên) đã được các vị vua đầu triều Nguyễn rất quan 
tâm. Thống kê trong sách Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ và Đại Nam nhất thống chí, 
tính đến năm 1851, trên địa bàn cả nước Việt Nam khi đó, tổng cộng có 148 dịch trạm(1), cụ 
thể phân bổ tại các phủ/tỉnh như sau:

Phủ/
tỉnh

Sách Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ Sách Đại Nam nhất thống chí
Số 

lượng Tên dịch trạm Số 
lượng Tên dịch trạm

Thừa 
Thiên 7

Thừa Nông, Thừa Hóa, Thừa Lưu, 
Thừa Phúc, Thừa An, Thừa Mỹ và 
Thuận Lan

11

Thừa Nông, Thừa Hóa, Thừa Lưu, 
Thừa Phúc, Thừa An, Thừa Mỹ, 
Thuận Lan, Trị An, Trị Xá, Trị Cao, 
Trị Lập

Quảng 
Nam 7 Nam Chân, Nam Ổ, Nam Giản, Nam 

Phúc, Nam Ngọc, Nam Kỳ, Nam Vân 7 Nam Chân, Nam Ổ, Nam Giản, Nam 
Phúc, Nam Ngọc, Nam Kỳ, Nam Vân

Quảng 
Nghĩa 5 Nghĩa Bình, Nghĩa Lộc, Nghĩa Mĩ, 

Nghĩa Sơn, Nghĩa Quán 5 Nghĩa Bình, Nghĩa Lộc, Nghĩa Mĩ, 
Nghĩa Sơn, Nghĩa Quán

Bình 
Định 6 Bình Đê, Bình Trung, Bình Dương, 

Bình Sơn, Bình An và Bình Điền 7
Bình Đê, Bình Trung, Bình Dương, 
Bình Sơn, Bình An, Bình Điền, Bình 
Phúc

Phú 
Yên 7 Bình Phú, Phú Khê, Phú Đường, Phú 

Tân, Phú Vinh, Phú Thịnh, Phú Hòa 5 Phú Khê, Phú Tân, Phú Vinh, Phú 
Thịnh, Phú Hòa

Khánh 
Hòa 9

Hòa Mã, Hòa Lãng, Hòa Hoàng, 
Hòa Mĩ, Hòa Cát, Hòa Thịnh, Hòa 
Tân, Hòa Du, Hòa Quân

10
Phú Hòa, Hòa Mã, Hòa Lãng, Hòa 
Hoàng, Hòa Mĩ, Hòa Cát, Hòa 
Thịnh, Hòa Tân, Hòa Du, Hòa Quân

* TS. Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
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Bình 
Thuận 16

Thuận Lai, Thuận Mai, Thuận Trinh, 
Thuận Láng, Thuận Hảo, Thuận 
Võng, Thuận Phú, Thuận Động, 
Thuận Cương, Thuận Tĩnh, Thuận 
Phan, Thuận Lý, Thuận Lâm, Thuận 
Tình, Thuận Phúc, Thuận Phương

16

Thuận Lai, Thuận Mai, Thuận Trinh, 
Thuận Nương, Thuận Hảo, Thuận 
Võng, Thuận Phú, Thuận Động, 
Thuận Cương, Thuận Tĩnh, Thuận 
Phiên, Thuận Lý, Thuận Lâm, Thuận 
Trình, Thuận Phúc, Thuận Phương

Biên 
Hòa 6 Thuận Biên, Biên Thịnh, Biên Long, 

Biên Phúc, Biên Lễ, Biên Lộc 6 Thuận Biên, Biên Thịnh, Biên Long, 
Biên Phước, Biên Lễ, Biên Lộc

Gia 
Định 5 Gia Cầm, Gia Cát, Gia Tân, Gia 

Lộc, Gia Tú 5 Gia Cẩm, Gia Cát, Gia Tân, Gia 
Lộc, Gia Tú

Định 
Tường 3 Định Tân, Định Hòa, Định An 3 Định Tân, Định Hòa, Định An

Vĩnh 
Long 2 Vĩnh Phúc, Vĩnh Giai Giang 2 Vĩnh Phúc, Vĩnh Giai 

An 
Giang 5 Giang Đông, Giang Mỹ, Giang Tú, 

Giang Phúc, Giang Nông 4 Giang Đông, Giang Mỹ, Giang Tú, 
Giang Phúc

Hà 
Tiên 2 Tiên An, Tiên Phù 2 Tiên An, Tiên Nông

Quảng 
Trị 4 Trị Xác, Trị An, Trị Cao, Trị Lập

Quảng 
Bình 6 Quảng Lộc, Quảng Xá, Quảng Ninh, 

Quảng Cao, Quảng Khê, Quảng An 5 Quảng Cao, Quảng Lộc, Quảng Xá, 
Quảng Ninh, Quảng Yên

Hà 
Tĩnh 6 Tĩnh Thần, Tĩnh Sa, Tĩnh Lạc, Tỉnh 

Khê, Tĩnh Đan, Tĩnh Liêu 5 Tĩnh Thần, Tĩnh Sa, Tĩnh Lạc, Tỉnh 
Khê, Tĩnh Đan

Nghệ 
An 5 An Dũng, An Kim, An Hương, An 

Lũy, An Quỳnh 5 Yên Dũng, Yên Kim, Yên Hương, 
Yên Lũy, Yên Quỳnh

Thanh 
Hóa 5 Thanh Khoa, Thanh Xá, Thanh Thái, 

Thanh Sơn, Thanh Cao 5 Thanh Khoa, Thanh Xá, Thanh Thái, 
Thanh Sơn, Thanh Cao

Ninh 
Bình 2 Ninh Du, Ninh Đa 2 Ninh Đa, Ninh Du

Hà Nội 7 Hà Phú, Hà Kiều, Hà An, Hà Hồi, 
Hà Mai, Hà Trung, Hà Xuyên 7 Hà Phú, Hà Cầu, Hà An, Hà Hồi, Hà 

Mai, Hà Trung, Hà Xuyên
Bắc 
Ninh 5 Bắc Lim, Bắc Mĩ, Bắc Lệ, Bắc Cầu, 

Bắc Đông 5 Bắc Liêm, Bắc Mỹ, Bắc Lệ, Bắc 
Cần, Bắc Đông

Thái 
Nguyên 1 Thái Long 1 Thái Long

Lạng 
Sơn 9

Lạng Quang, Lạng Nhân, Lạng Mai, 
Lạng Uyên, Lạng Cẩm, Lạng Chỉ, 
Lạng Chung, Lạng Dù, Lạng Hoằng

9
Lạng Quang, Lạng Nhân, Lạng Mai, 
Lạng Yên, Lạng Cẩm, Lạng Chỉ, 
Lạng Chung, Lạng Du, Lạng Hoằng
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Cao 
Bằng 2 Cao Nhã, Cao Phúc 2 Cao Nhã, Cao Phúc

Sơn 
Tây 8

Sơn Xá, Sơn Đồng, Sơn Quang, Sơn 
Thạch, Sơn Bình, Sơn Vân, Sơn 
Xuân, Sơn Hòa

8
Sơn Xá, Sơn Đồng, Sơn Quang, Sơn 
Thạch, Sơn Bình, Sơn Vân, Sơn 
Xuân, Sơn Hòa

Hưng 
Hóa 1 Hưng Nông 1 Hưng Nông

Nam 
Định 2 Nam Hoàng, Nam Đội 2 Nam Hoàng, Nam Đội

Hưng 
Yên 1 An Xá 1 Yên Xá

Hải 
Dương 4 Đông Bổng, Đông Thượng, Đông 

Khê và Đông Mai 3 Đông Bổng, Đông Thượng, Đông 
Mai

Quảng 
Yên 4 Yên Lập, Vạn Yên, Quang La, Vị 

Lại
Tổng 

số 148 148

Trong tổng số 148 dịch trạm trên, có 107 dịch trạm đã có từ triều vua Gia Long, 38 
dịch trạm dựng đặt thêm dưới thời vua Minh Mệnh, 1 trạm đặt thêm dưới triều vua Thiệu 
Trị (trạm phụ Biên Lộc của tỉnh Biên Hòa, dựng năm 1840) và 2 dịch trạm được đặt thêm 
dưới triều vua Tự Đức (là trạm Hưng Nông của tỉnh Hưng Hóa và trạm Bắc Lệ của tỉnh Bắc 
Ninh, đều dựng vào năm 1851). Ghi chép về sự phân bổ dịch trạm và tên dịch trạm của mỗi 
địa phương giữa các tài liệu của triều Nguyễn chưa có sự thống nhất. Các dịch trạm của tỉnh 
Quảng Trị chỉ được ghi chép trong sách Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ mà không thấy 
ghi chép trong sách Đại Nam nhất thống chí; ngược lại, số dịch trạm của tỉnh Quảng Yên có 
trong sách Đại Nam nhất thống chí mà không thấy chép trong sách Khâm định Đại Nam hội 
điển sự lệ. Số dịch trạm của phủ Thừa Thiên chênh lệch nhau giữa 2 sách là 4 dịch trạm. Các 
địa phương khác như Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, An Giang, Quảng Bình, Hà Tĩnh, 
Hải Dương... cũng không khớp về số lượng các dịch trạm. Đặc biệt, cả sách Khâm định Đại 
Nam hội điển sự lệ và Đại Nam nhất thống chí đều chép tỉnh Sơn Tây có 8 dịch trạm, nhưng 
sách Đại Nam thực lục khi chép về sự kiện diễn ra năm 1833 lại cho biết số dịch trạm của 
tỉnh này là 10 (thêm 2 dịch trạm là Sơn Lâu và Sơn An) (2). 

Việc đặt tên các dịch trạm cũng có sự thay đổi. Dưới thời vua Gia Long, hoặc duy trì 
tên gọi của các dịch trạm có từ trước đó (như trạm Kiền Kiền của phủ Thuận Thành) hoặc 
đặt tên gắn với địa danh của địa phương nơi dựng đặt dịch trạm (ví như trạm Hoàng Mai 
đặt trên đất làng Hoàng Mai của huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín, trấn Sơn Nam Thượng; 
trạm Mỹ Xuyên của phủ Thừa Thiên). Sang đời vua Minh Mệnh, để tạo điều kiện thuận 
lợi hơn trong việc phân biệt, nhất là tạo sự thống nhất trong quản lý, tất cả tên dịch trạm 
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đều phải lấy từ đầu hoặc cuối của trấn/tỉnh đó để đặt tên (như Thừa Nông, Thừa Hóa, Thừa 
Lưu... của phủ Thừa Thiên; An Dũng, An Kim, An Quỳnh... của tỉnh Nghệ An), duy có tỉnh 
Hải Dương là ngoại lệ, lấy từ Đông để đặt tên như trạm Đông Bổng, Đông Khê, Đông Mai 
hay như tỉnh Quảng Yên ngoài hai trạm có tên là Yên Lập, Vạn Yên còn có trạm lấy tên là 
Quang La, Vị Lại...

Về khoảng cách giữa các dịch 
trạm với nhau cũng có quy định cụ 
thể. Năm 1802, nhân việc sai một viên 
Cai đội khảo sát, đo vẽ quãng đường 
từ thành Thăng Long đến núi Hoàng 
Sơn (trấn Nghệ An), vua Gia Long đã 
ban lệnh, cứ ước 4.000 trượng thì cho 
dựng đặt 1 sở nhà trạm. Sang đời vua 
Minh Mệnh, triều đình Huế ban hành 
quy định, “phàm các sở dịch trạm ở 
các trực tỉnh miền Nam miền Bắc, mỗi 
sở cách nhau từ trên dưới 20 dặm đến 
34, 35, 36 dặm” (Nội các triều Nguyễn 
2005: 369). Tuy nhiên, vì điều kiện khác nhau của mỗi địa phương nên có những dịch trạm 
có khoảng cách gần hơn so với quy định (như từ trạm Hà Mai đến trạm Hà Trung chỉ có 6 
dặm linh 79 trượng, từ trạm Thuận Lan đến Thuận An chỉ có 8 dặm linh 20 trượng, trạm 
Nam Chân đến trạm Nam Ổ có 12 dặm linh 125 trượng...), hoặc có những trạm có khoảng 
cách rất lớn như từ trạm Phú Hòa đến trạm Hòa Mã dài tới 96 dặm lẻ 8 trượng, từ trạm sông 
Giang Tú đến trạm sông Giang Phúc dài 65 dặm linh 75 trượng...

Việc bố trí nhân sự tại các dịch trạm cũng có định mức nhưng không đồng đều và thay 
đổi qua các năm. Thông thường mỗi trạm có 1 Đội trưởng, 1 Thứ đội trưởng quản lý (từ 
năm 1835 trở đi, Đội trưởng đổi làm Dịch thừa, Thứ đội trưởng đổi làm Dịch mục) và có 
khoảng từ 30 đến 100 phu trạm ứng trực (cũng được gọi là lính trạm). Quy định năm 1804 
cho biết, từ Gia Định trở ra đến Quảng Nam, mỗi trạm có 50 phu; từ Quảng Đức (tức phủ 
Thừa Thiên sau này) ra Quảng Bình, mỗi trạm có 80 phu; còn từ Nghệ An trở ra Kinh Bắc, 
mỗi trạm là 100 suất. Về sau, số lượng phu trạm nhiều hay ít tùy thuộc vào cung đường xa 
hay gần, hiểm trở hay dễ dàng, công việc nhiều hay ít. Trạm có nhiều dân phu nhất là trạm 
Ninh Đa của tỉnh Ninh Bình, với 120 phu; tiếp đó là các trạm thuộc phủ Thừa Thiên, tỉnh 
Quảng Nam, Quảng Nghĩa, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Quảng Trị, Quảng Bình, 
Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, Bắc Ninh đều có 100 phu trạm; ít nhất các trạm 
Sơn Vân, Sơn Lâu, Sơn Bình, Sơn Xuân của tỉnh Sơn Tây, chỉ có 19 phu trạm. Những người 
đứng đầu trạm được hưởng lương (bằng tiền và gạo) từ triều đình, còn những phu trạm mỗi 
năm được cấp 600 phương gạo.

Ngựa trạm và lính trạm (Ảnh sưu tầm)
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Quy cách xây dựng các dịch trạm cũng có sự thống nhất. Quy định năm 1804 cho biết, 
các nhà trạm ở Phú Yên, Bình Hòa, Bình Thuận phải dựng đặt ở ngay bên đường cái quan. 
Mỗi trạm dựng 3 gian nhà lớn nhỏ và 4 bên rào cây, trước cửa đề hiệu trạm. Cụ thể hơn, năm 
1810, vua Gia Long đã chuẩn định: Nhà trạm ở các doanh, trấn đều dựng 5 gian nhà 2 chái, 
mỗi cái dài 12 thước 8 tấc, lòng nhà dọc ngang đều 8 thước 2 tấc, sàn gác thứ hai đằng trước 
đằng sau bên tả bên hữu đều 7 thước 3 tấc, sàn gác thứ 3 đều 5 thước; tổng cộng dài 6 trượng 
2 thước 6 tấc, rộng 3 trượng 2 thước 8 tấc; bốn bề xây 
tường gạch, rộng đều 15 trượng, dày 2 thước, cao 5 
thước; phía trước chỉ mở một cửa duy nhất, trên có 
treo biển gỗ sơn son thếp vàng dài 3 thước 2 tấc, rộng 
1 thước 5 tấc 5 phân, giữa khắc tên trạm 3 chữ lớn, 
bên cạnh khắc các chữ “năm tháng mỗ ngày lành”. 
Năm 1830, vua Minh Mệnh chuẩn định lại quy thức 
nhà trạm như sau: Mỗi nhà trạm có 3 gian hai chái, 
đều lợp tranh; lòng ngang 5 thước, dọc 6 thước 5 tấc, 
đằng trước đằng sau, bên tả bên hữu sàn gác thứ 2 đều 
4 thước 9 tấc, sàn gác thứ 3 đều 3 thước 2 tấc, cột cái 
13 thước, dài 3 trượng 5 thước 7 tấc, rộng 2 trượng 1 
thước 2 tấc. Quy thức này được vua Thiệu Trị và Tự 
Đức áp dụng tại khắp các địa phương. Tính đến năm 
1851, đã có 91 dịch trạm được xây dựng kiên cố theo 
quy thức trên, còn 59 dịch trạm chỉ là dựng tạm.

Việc bố trí thuyền trạm và ngựa trạm cho các dịch trạm là rất quan trọng. Thuyền trạm 
được cung cấp cho các dịch trạm trên sông, chủ yếu tập trung tại các tỉnh ở vùng sông Cửu 
Long. Năm 1810, vua Gia Long đã ra lệnh cho Tổng trấn thành Gia Định yêu cầu các trấn/
đạo khởi công đóng trên 30 chiếc thuyền để cung ứng cho trấn Biên Hòa 9 chiếc (ở trấn 5 
chiếc, dân các xã ven sông 4 chiếc); 3 trấn là Phiên An, Vĩnh Long, Định Tường, mỗi trấn 
10 chiếc, dân xã ven sông của các trấn trên đều 5 chiếc. Đặc biệt, việc cấp ngựa cho các 
trạm được triều đình Huế rất quan tâm, bởi tính năng động, kịp thời và hiệu quả của ngựa 
trạm trong việc vận chuyển công văn, giấy tờ. Ban đầu, mỗi trạm được bố trí 2 ngựa trạm 
nhưng chưa đủ đáp ứng yêu cầu, cho nên năm 1828, vua Minh Mệnh đã chuẩn y: “ngạch 
ngựa ở trạm kinh hiện cả thảy 3 con thì các trạm nên chiếu lệ ấy cấp thêm. Các trạm ở 
phủ Thừa Thiên và các trấn ở ngoài, đều do quan địa phương, chiếu theo trạm thuộc trong 
hạt, chi tiền công ra, đặt giá mua ngựa đực, để cấp thêm cho mỗi trạm 1 con, cho đủ số 
định ngạch 3 con; lại phát tiền công, cấp thêm mỗi trạm 5 quan để làm đồ ngựa và chuồng 
ngựa” (Nội các triều Nguyễn 2005: 396). Năm 1833, vì trong nước có nhiều việc bắt giặc 
cướp mà mỗi trạm ngựa công cấp chỉ có 3 con nếu khi cần thì không đủ ngựa trạm do vậy 
giao “cho Tổng đốc, Tuần phủ chi tiền đặt giá mua ngựa cấp thêm mỗi trạm 1 con, cho đủ 

Ngựa trạm và lính trạm 
(Tranh sưu tầm)
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mỗi trạm 4 con, cho làm định ngạch..., và cấp cho mỗi trạm 10 quan tiền để làm khoản 
chi phí dự làm đồ ngựa, chuồng ngựa” (Nội các triều Nguyễn 2005: 397). Năm 1844, vua 
Thiệu Trị thấy việc biên thùy phía Tây có loạn, liên quan nhiều đến việc quân báo nên đã 
yêu cầu cấp bổ sung mỗi trạm 2 con ngựa cho các dịch trạm từ Thừa Thiên trở vào Nam 
kèm theo đó là 20 quan tiền chi phí liên quan. Các dịch trạm từ phủ Thừa Thiên trở ra Bắc 
cũng châm chước lệ định này để cấp 
thêm cho đủ định ngạch là 5 hoặc 6 con 
ngựa trong một dịch trạm. Đầu đời vua 
Tự Đức (những năm 1850-1851), nhận 
thấy nhiều địa phương (như Nghệ An, 
Hà Tĩnh, Quảng Bình, Định Tường...) 
công việc hơi rỗi “nếu số ngựa cấp 
nhiều thì lại phí tổn nhiều vì phu trạm 
chăn nuôi nên chiếu định ngạch năm 
trước mỗi trạm cấp ngựa đều 4 con” 
(Nội các triều Nguyễn 2005: 400), xét 
trạm nào thừa thì hóa giá bán đi, nếu 
thiếu thì chi tiền công để mua bù cho 
đủ số lượng. 

Bên cạnh việc bố trí nhân sự, thuyền trạm và ngựa trạm, các dịch trạm còn được cung 
cấp nhiều đồ dùng thiết yếu khác. Mỗi trạm được cấp 1 bài trạm, phía trên khắc danh hiệu 
trạm ấy, phía dưới khắc những chữ tháng, ngày, giờ để tiện cho việc tiếp nhận ống trạm mà 
chuyển đi. Ban đầu thẻ bài trạm được khắc bằng gỗ nhưng từ năm 1820 trở đi, thẻ bài trạm 
được khắc bằng ngà voi hoặc sừng trâu. Vì lý do nào đó mà bị mất thẻ bài trạm, nếu ở kinh 
phải tâu báo cho ty Vũ khố, ở các tỉnh phải báo cho thượng ty (Tổng đốc, Bố chính hay Án 
sát) để theo mẫu làm lại. Về ống trạm, năm 1810, vua Gia Long quy định, các tỉnh thuộc 
thành Gia Định, Bắc Thành và các dinh, trấn mỗi nơi làm 100 cái ống bằng tre, ở đoạn trên 
khắc chữ chân phương về danh hiệu thành, dinh, trấn nào, ở đoạn dưới khắc chữ “đệ nhất 
hiệu” theo thứ tự đến “đệ nhất bách hiệu” và cho vào 2 túi vải để đựng. Sang đời vua Minh 
Mệnh, vì số lượng giấy tờ vận chuyển nhiều nên số ống trạm của các địa phương đều tăng 
lên, tùy theo thực tế của mỗi địa phương. Quy định năm 1832 cho biết: Các ty thuộc 6 bộ 
và ở Gia Định đều bố trí 300 ống trạm; các tỉnh như Quảng Nam, Bình Định, Nghệ An, 
Thanh Hóa, Hà Nội, Nam Định, Hải Dương, Sơn Tây, Bắc Ninh đều 200 ống trạm; các tỉnh 
Quảng Ngãi, Phú Yên, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Yên, Hưng Hóa, Tuyên Quang, Thái 
Nguyên, Lạng Sơn đều 150 ống; phủ Nội vụ, ty Vũ Khố, ty Khâm Thiên, ty Tào chính, các 
nhà môn ở Thừa Thiên và các tỉnh Biên Hòa, Phiên An, Định Tường, Vĩnh Long, Hà Tiên 
đều 100 ống; còn lại các sở ở Đà Nẵng, Cần Giờ, Biện Sơn, Cam Lộ đều 50 ống. Về thể 
thức của ống trạm thì dùng cả loại bằng tre, gỗ, sừng và tùy theo số giấy tờ ở tập sách cần 

Ngựa chạy trạm thời xưa (Tranh sưu tầm)



Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

58

chuyển mà làm ống to, nhỏ cho vừa vặn; nửa trên 
của ống khắc danh hiệu nha môn, địa phương, nửa 
phía dưới khắc chữ ống hiệu thứ mấy. Cờ hiệu, nghi 
trượng của mỗi trạm cũng có quy định. Nếu là trạm 
ở Kinh đô Huế thì cấp cho 2 lá cờ vuông dài, thêu 2 
chữ “Kinh trạm”, 2 lá cờ đuôi nheo thêu 4 chữ “Mã 
thượng phi đệ” và 6 thanh đoản đao; còn dịch trạm ở 
các địa phương khác đều cấp 2 lá cờ đuôi nheo thêu 
những chữ “tên trạm”, “Mã thượng phi đệ” và 1 lá 
cờ hiệu lệnh, 3 cái lệnh đồng, 3 thanh đoản kiếm, 10 
ngọn giáo dài, 5 chiếc dao nhọn. 

Cơ chế hoạt động của các dịch trạm được quy định rất cụ thể và chặt chẽ. Phàm các 
việc quân cơ đánh dẹp, bang giao sứ thần đi lại, tin mừng về sự phòng lụt được yên ở Bắc 
Kỳ, việc đê điều cần gấp, về việc thuyền Tây dương dị dạng đến các cửa biển thì được dùng 
ngựa trạm vận chuyển. Các việc khác như phòng nước sông ở Bắc Kỳ gặp khi lên xuống 
khác thường, có công việc hiểm trở, các địa phương bị mưa lụt, việc quan hệ đến tác hại 
của dân, dân tình đau khổ phải vận chuyển ngay; xuất hiện trộm cướp, giặc biển nổi lên mà 
không quan trọng lắm và các việc tầm thường về bang giao... đều do nhà trạm khẩn đưa 
ống trạm chuyển đi. Ngoài các việc ấy ra, còn lại các địa phương chủ động làm sớ tâu báo 
về triều đình. 

Đặc biệt, triều Nguyễn có quy định rất cụ thể, chi tiết về thời hạn chuyển đệ công văn, 
giấy tờ. Năm 1804, vua Gia Long quy định: Từ thành Gia Định chuyển về Kinh đô Huế 
đúng hạn là 14 ngày, còn từ Bắc Thành dâng biểu về Kinh là 5 ngày. Năm 1820, vua Minh 
Mệnh yêu cầu: Từ thành Gia Định về kinh, việc tối khẩn hạn 9 ngày, việc khẩn vừa hạn 10 
ngày, việc đi thường là 12 ngày; từ Bắc Thành đến kinh, việc tối khẩn hạn là 4 ngày 6 giờ, 
việc thứ khẩn vừa hạn là 5 ngày, việc đi thường cho hạn 6 ngày. Năm 1836, triều đình Huế 
quy định thời hạn đi đường từ kinh sử trở vào Nam, ra phía Bắc và ngược lại đối với mỗi 
địa phương, cụ thể như sau (Nội các triều Nguyễn 2005: 416-418):

Nơi đến Ngựa phi Tối khẩn Khẩn vừa Đi thường

Quảng Nam 7 giờ 3 chuyển 3 phân 1 ngày 1 ngày 2 giờ 1 ngày 5 giờ

Quảng Nghĩa 1 ngày 3 giờ 8 phân 2 ngày 1 giờ 2 ngày 4 giờ 2 ngày 11 giờ

Bình Định 2 ngày 1 giờ 2 chuyển 9 phân 3 ngày 4 giờ 3 ngày 9 giờ 4 ngày 8 giờ

Phú Yên 2 ngày 6 giờ 9 phân 3 ngày 11 giờ 4 ngày 5 giờ 5 ngày 6 giờ

Khánh Hòa 3 ngày 4 giờ 1 chuyển 8 phân 5 ngày 2 giờ 5 ngày 11 giờ 7 ngày 4 giờ

Bình Thuận 4 ngày 4 giờ 1 chuyển 2 phân 6 ngày 7 giờ 7 ngày 7 giờ 9 ngày 6 giờ

Ngựa chạy trạm năm 1880 
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Biên Hòa 6 ngày 2 phân 8 ngày 11 giờ 10 ngày 6 giờ 13 ngày 1 giờ

Gia Định 6 ngày 9 ngày 10 ngày 6 giờ 13 ngày 1 giờ

Định Tường 6 ngày 5 giờ 6 phân 9 ngày 7 giờ 11 ngày 3 giờ 14 ngày

Vĩnh Long 6 ngày 8 giờ 1 chuyển 6 phân 10 ngày 14 ngày 9 giờ 14 ngày 7 giờ

An Giang 7 ngày 5 giờ 2 phân 10 ngày 11 giờ 12 ngày 11 giờ 16 ngày 2 giờ

Hà Tiên 8 ngày 5 giờ 12 ngày 6 giờ 14 ngày 9 giờ 18 ngày 4 giờ

Trấn Tây 8 ngày 3 chuyển 3 phân 12 ngày 14 ngày 1 giờ 17 ngày 7 giờ

Quảng Trị 2 giờ 2 chuyển 7 phân 4 giờ 5 giờ 6 giờ

Quảng Bình 8 giờ 4 phân 1 ngày 2 giờ 1 ngày 4 giờ 1 ngày 7 giờ

Hà Tĩnh 1 ngày 3 giờ 1 chuyển 7 phân 2 ngày 1 giờ 2 ngày 6 giờ 3 ngày 1 giờ

Nghệ An 1 ngày 6 giờ 6 phân 2 ngày 6 giờ 2 ngày 10 giờ 3 ngày 7 giờ

Thanh Hóa 2 ngày 1 giờ 8 phân 2 ngày 6 giờ 2 ngày 10 giờ 3 ngày 7 giờ

Ninh Bình 2 ngày 4 giờ 1 chuyển 5 phân 3 ngày 10 giờ 4 ngày 6 giờ 5 ngày 8 giờ

Nam Định 2 ngày 6 giờ 5 phân 4 ngày 1 giờ 4 ngày 9 giờ 6 ngày

Hưng Yên 2 ngày 7 giờ 2 chuyển 5 phân 4 ngày 3 giờ 5 ngày 6 ngày 3 giờ

Hải Dương 2 ngày 10 giờ 1 chuyển 4 phân 4 ngày 7 giờ 5 ngày 5 giờ 6 ngày 10 giờ

Quảng Yên 3 ngày 1 giờ 1 chuyển 7 phân 5 ngày 5 ngày 10 giờ 7 ngày 4 giờ

Hà Nội 2 ngày 9 giờ 4 ngày 6 giờ 5 ngày 3 giờ 6 ngày 7 giờ

Sơn Tây 2 ngày 11 giờ 2 phân 4 ngày 9 giờ 5 ngày 7 giờ 7 ngày

Hưng Hóa 3 ngày 1 chuyển 5 phân 4 ngày 11 giờ 5 ngày 9 giờ 7 ngày 2 giờ

Tuyên Quang 3 ngày 5 giờ 9 phân 5 ngày 7 giờ 6 ngày 7 giờ 8 ngày 2 giờ

Bắc Ninh 2 ngày 10 giờ 2 chuyển 4 ngày 8 giờ 5 ngày 6 giờ 6 ngày 10 giờ

Thái Nguyên 3 ngày 1 giờ 9 phân 5 ngày 5 ngày 11 giờ 7 ngày 5 giờ

Lạng Sơn 3 ngày 4 giờ 3 chuyển 5 ngày 6 giờ 6 ngày 6 giờ 8 ngày 1 giờ

Cao Bằng 3 ngày 10 giờ 3 chuyển 7 phân 6 ngày 4 giờ 7 ngày 5 giờ 9 ngày 3 giờ

Ngoài chức năng chính là vận chuyển công văn, giấy tờ, phẩm vật, các dịch trạm còn 
phục dịch việc đi lại của nhiều đối tượng khác nhau theo đúng quy định. Những đối tượng 
đó bao gồm: Các phái viên mang dụ, chỉ, chiếu, thư ban cấp cho các địa phương được 
đi ngựa trạm. Các chức hàm ở kinh được phái đi làm việc công tại các địa phương đều 
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được cấp phu trạm theo hạn định: Thượng 
thư được cấp 6 phu trạm, Tham tri được cấp 
4 phu, Thiêm sự 3 phu, Lang trung 2 phu. 
Các chức quan ở địa phương đi nhận chức 
hoặc thăng đổi đi nơi khác cũng được sử 
dụng ngựa và phu trạm: Tổng đốc, Tuần phủ 
được cấp 4 phu; Bố chính, Án sát, Đề đốc, 
Lãnh binh được cấp 3 phu; các viên Tri phủ, 
Đồng Tri phủ, Tri huyện, Tri châu, Quản đạo 
đi nhậm chức cũng được cấp ngựa và 2 phu 
trạm. Các viên Đốc học, Giáo thủ, Huấn đạo 
ở tỉnh, phủ, châu, huyện cùng quan viên Ngũ 
phẩm, quan võ từ Tứ phẩm trở lên cho đến 
Cử nhân, Giám sinh, Tôn sinh, Ấm sinh, Tú 
tài được phân phái đi hậu bổ tại các địa phương đều được đi ngựa trạm. Các tiến sĩ, cát sĩ 
khi về quê vinh quy bái tổ đều được cấp ngựa trạm cùng 2 phu trạm để đưa giúp cờ, biển. 
Những dịp về thăm cha mẹ, cha mẹ hoặc vợ chết, về hưu trí, hưu dưỡng, đối với quan lại ở 
trong triều quan văn từ Tứ phẩm, quan võ từ Chưởng vệ, Quản vệ trở lên; quan ngoài như 
Tổng đốc, Tuần phủ, Bố chính, Án sát, Chánh phó Lãnh binh cũng được cấp ngựa trạm đi 
đường. Ngoài ra, quan viên được cử tham gia vào kỳ thi Hương tại các địa phương, quan 
viên được cử về triều đình chúc mừng trong các tiết Vạn Thọ, Nguyên đán, Tứ, Ngũ tuần 
của vua... cũng do ngựa trạm đưa đón.

Để hoạt động của các dịch trạm có hiệu quả và đúng quy định, các vị vua đầu triều 
Nguyễn đã ban hành nhiều điều răn cấm cũng như thưởng, phạt rõ ràng về việc nhà trạm. 
Năm 1806, vua Gia Long yêu cầu: 4 dinh trực lệ (là Quảng Đức, Quảng Nam, Quảng Trị và 
Quảng Bình) và các thành, dinh, trấn khác, phàm có phái người đưa dâng tờ tâu và các việc 
công quan trọng khác, phải có dấu của dinh, trấn để làm tin, không được tự tiện phát trạm. 
Ai phạm phải điều cấm, nếu là quan thì bãi chức, là nhân viên thì phạt 100 roi, tội đồ 1 năm; 
nếu là nhân viên sai phái mà bắt phu dịch làm những việc không đúng cũng bị phạt 100 roi. 
Sang đời vua Minh Mệnh, hạn đi đường đã được quy định rất rõ và cụ thể, nếu chậm trễ, tùy 
thuộc vào mức độ mà có những hình phạt tương ứng và ngược lại, nếu hoàn thành công việc 
sớm hơn so với hạn định thì được thưởng tiền. Quy định năm 1820 cho biết: Từ Gia Định 
đến kinh, việc tối khẩn hạn là 9 ngày, nếu đến đúng hạn được thưởng 6 quan tiền, đến trước 
hạn được thưởng thêm 3 quan, đến sau từ 9 ngày 1 giờ đến 10 ngày thì đình thưởng, tha tội, 
đến sau từ 10 ngày 1 giờ trở đi thì phạt 30 roi, sau mức chậm cứ 1 ngày phạt thêm 20 roi (tối 
đa mức xử phạt đến 90 trượng); việc khẩn vừa hạn là 10 ngày, nếu đến đúng hạn thì được 
thưởng 4 quan, đến muộn từ 10 ngày 1 giờ đến 11 ngày thì đình thưởng, tha tội, từ 11 ngày 
1 giờ trở đi thì phạt 30 roi, cứ chậm thêm 1 ngày lại phạt thêm 20 roi; việc đi thường hạn là 
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12 ngày, chậm đến 13 ngày 1 giờ thì phạt 30 roi, cứ chậm thêm 1 ngày cộng phạt thêm 10 
roi. Năm 1827 có quy định: Việc vận chuyển đi các địa phương, với việc tối khẩn và khẩn 
vừa, cứ quá hạn 1 giờ thì đình thưởng, tha tội, còn quá đến 1 ngày thì phạt 30 roi, cứ chậm 
đến 1 ngày thì phạt thêm 20 roi; lệ đi thường, quá hạn 1 ngày thì miễn tội, quá đến 1 ngày 
1 giờ thì phạt 30 roi, cứ chậm thêm 1 ngày 1 giờ nữa thì phạt thêm 10 roi... Tất cả các việc 
chuyển đệ trên, khi đi đường mà gặp nước lụt đường đi không thông hoặc gặp sự cố bất đắc 
dĩ nào đó không thể đi được thì phải có giấy cam kết của quan sở tại thì không bắt tội. Bên 
cạnh đó, vì việc chạy trạm suốt năm vất vả, triều đình Huế thường gia ân thưởng thêm cho 
tiền gạo, cứ 6 tháng một lần, mức thưởng tùy theo mức độ nhiều hay ít việc của mỗi dịch 
trạm. Từ năm 1832 trở đi, hàng năm cứ dịp đầu xuân và tiết Vạn thọ, mỗi khi triều đình ban 
ân thì những phu trạm cũng được dự thưởng.

Nói tóm lại, hệ thống dịch trạm của nước ta dưới triều Nguyễn đã được các vị vua Gia 
Long, Minh Mệnh, Thiệu Trị và Tự Đức rất quan tâm, coi trọng. Những quy định về tên 
gọi, tổ chức nhân sự, trang bị thuyền, ngựa và nghi trượng, quy cách xây dựng, chức năng 
nhiệm vụ, cơ chế hoạt động, thưởng phạt... liên quan đến dịch trạm của triều Nguyễn đã 
thành điển chế, được ghi chép rõ ràng trong quyển 252-253, mục “Ty Bưu chính I, II” của 
sách Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Hệ thống dịch trạm dày đặc từ Bắc vào Nam dưới 
triều Nguyễn (giai đoạn 1802-1858) được đánh giá là đầy đủ nhất, hoàn bị nhất dưới thời 
quân chủ của nước ta, góp phần quan trọng đảm bảo sự thông suốt cho việc vận chuyển, 
thông tin và liên lạc của đất nước, đúng như nhận xét: “... Hệ thống giao thông thủy bộ phát 
triển mạnh, nhất là hệ thống kênh đào ở Nam bộ và hệ thống đường dịch trạm nối liền kinh 
đô Huế với các trấn/tỉnh thành trên cả nước. Các trạm dịch được tổ chức rất chặt chẽ với 
những qui định về thời hạn chuyển văn thư phân làm ba loại: tối khẩn, khẩn, thường. Ví dụ, 
loại “tối khẩn” từ kinh đô Huế vào đến Gia Định là 9 ngày, ra đến Hà Nội là 4 ngày 6 giờ” 
(Phan Huy Lê 2008: 19).

=========
CHÚ DẪN
(1) Con số này chưa có sự thống nhất. Phần chú thích sách Lịch sử Việt Nam, trang 

34 cho biết, “đời Gia Long có 98 trạm, sang đời Minh Mệnh đã lên tới 147 dịch trạm”. Tác 
giả Nguyễn Thanh Lợi trong bài viết “Đường thiên lý dưới thời Nguyễn” (trong sách Chúa 
Nguyễn và Vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19, trang 317) 
cho biết, “đầu thế kỷ 19, từ Hà Tiên đến Hà Nội có 97 trạm, năm 1831 đặt thêm 27 trạm, năm 
sau mở thêm 9 trạm, tổng cộng 133 trạm vào giữa thế kỷ 19”. Hội Khoa học Lịch sử Bình 
Dương 2008: 317). 

(2) Phần “Phàm lệ” sách Hoàng Việt nhất thống dư địa chí của Lê Quang Định trang 
13 cho biết, “mỗi trạm cách nhau chừng 40 dặm đường, mỗi ngày đi qua 2 trạm, không kể 
đến thời gian sớm hay chiều, người đi mệt hay khỏe” (Lê Quang Định 2005: 13).
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THE SYSTEM OF COURIER STATION 
IN THE NGUYỄN DYNASTY (1802 - 1858)

Lê Quang Chắn

In the monarchical history of Vietnam, courier station service was emerged 
from the beginning. In the Lý dynasty, several courier stations were placed along 
the Mandarin Route to transport documents and letters. At that time, the mode of 
operation was mainly on foot or by boat, the station of horses was not commonly 
used. From the Trần to Tây Sơn dynasties, the system of courier station was 
gradually supplemented and strengthened. During the Nguyễn dynasty, in order to 
manage a unified country from north to south with many cataclysms, the system 
of courier station was well organized as a perfect whole. This article is intended 
to provide materials relating to the system of courier station under the Nguyễn 
dynasty (1802 - 1858), which helps us to better understand the transportation of 
official documents from the capital Hue to the locals (and vice versa) as well as the 
travel of the ambassadors and mandarins who sent to carry out duty.


