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Tập 1 giới thiệu địa bạ của 13 tỉnh Bắc kỳ dưới triều Nguyễn gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Hưng Hóa,
Tuyên Quang, Thái Nguyên, Kinh Bắc, Quảng Yên, Sơn Nam Thượng, Sơn Nam Hạ, Sơn Tây, Hà Nội,
Hải Dương, Ninh Bình.
Địa bạ là loại sổ ghi chép, thống kê về ruộng đất của các làng, xã trên cơ sở sự đo đạc và xác nhận của
chính quyền. Mục đích lập Địa bạ là để quản lý ruộng đất, thu tô thuế, vạch định ranh giới giữa các đơn vị
hành chính và tránh sự tranh chấp ruộng đất. Dưới triều Nguyễn, khi mới lên ngôi vua Gia Long năm 1805
đã xuống chiếu bắt đầu lập địa bạ các tỉnh từ Nghệ An, Thanh Hoá đến các trấn ở Bắc thành. Năm Gia
Long thứ 9 (1810) bắt đầu cho lập Địa bạ từ Quảng Bình trở vào Nam. Vua Gia Long cũng quy định mỗi
địa bạ được làm thành 3 bản giáp, ất, bính; làm xong gửi nộp lên Bộ Hộ đóng dấu. Bản giáp để lưu chiểu
ở Bộ Hộ, bản ất lưu chiểu ở thành trấn, bản bính cấp cho các xã giữ làm bằng. Địa bạ được lập một cách
có hệ thống và theo mẫu thống nhất trong phạm vi cả nước. Mỗi địa bạ là một đơn vị hành chính độc lập
thường là xã cũng có khi là thôn, giáp, phường hay trại…
Sưu tập địa bạ hiện đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I là sưu tập trước đây được bảo quản
tại Tàng thư lâu Huế. Đây là các bản chính, chủ yếu là bản Giáp tức là bản được lưu trữ tại triều đình do
Bộ Hộ quản lý. Toàn bộ sưu tập này là địa bạ của triều Nguyễn có niên đại lập sớm nhất là năm Gia Long
thứ 4 (1805) và niên đại lập muộn nhất là Bảo Đại 20 (1945).
Toàn bộ số này là địa bạ của 31 tỉnh dưới triều Nguyễn gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Hưng Hóa, Tuyên Quang,
Thái Nguyên, Kinh Bắc, Quảng Yên, Sơn Nam Thượng, Sơn Nam Hạ, Sơn Tây, Hà Nội, Hải Dương, Ninh
Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình
Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, An Giang, Vĩnh Long, Hà Tiên.
Directory is the type of record book, statistics about the land of the village, commune based on the measurement and
confirmation of the government. The purpose of land registration is to manage the land, collect taxes, define boundaries
between administrative units and avoid land disputes. Under the Nguyen Dynasty, when the new King Gia Long in 1805
has started to establish the province from Nghe An, Thanh Hoa to the towns in the North. The 9th Gia Long Year (1810)
began to set up the Directory from Quang Binh back to the South. King Gia Long also stipulates that each land register is
made into 3 copies; Complete the submission to the Ministry of Household seal. The plate is kept in the Ministry of Fisheries,
the village is located in the town, the village is issued to the commune to keep the certificate. The Directory is organized in
a systematic and consistent format throughout the country. Each land register is an independent administrative unit, usually
a commune, also a village, a ward, a ward or a camp.
The current collection of archives maintained at the National Archives I is a collection previously preserved at the Hue
Citadel. These are the originals, mainly Giap, which is kept at the court by the Ministry of Households. The collection of
this collection is the Nguyen Dynasty's oldest dating house dating back to the fourth Gia Long year (1805) and the most
recent dating of Bao Dai 20 (1945).
All of this is the province of 31 provinces under the Nguyen Dynasty, including Cao Bang, Lang Son, Hung Hoa, Tuyen
Quang, Thai Nguyen, Kinh Bac, Quang Yen, Son Nam Thuong, Son Nam Ha, Son Tay, Ha Noi, Hai. Quang Binh, Quang
Ngai, Binh Duong, Binh Thuan, Khanh Hoa, Phu Yen, Bien Hoa, Gia Dinh, Dinh Tuong, An Giang, Vinh Long, Ha Tien.
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