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Tên g†i
VŠ tên Saigon, Ç‰n nay có nhiŠu giä thuy‰t khác nhau.
•

Theo TrÜÖng Vïnh Kš : Sài là chữ Hán nghĩa là cûi (tÙc là cây) ghép v§i ch» Nôm, gòn .
Sai-gon nghïa là cây gòn.

•

Theo nhiŠu tác giä khác : Brélion, Madrolle, Lê Væn Phát : Sai-gon là do ti‰ng Khmer :
Preikor prei = rØng; kor = gòn , nghïa là rØng gòn.

•

Theo Adhémard Leclere : Sai-gon cÛng là Preikor theo ti‰ng Khmer , nhÜng có nghïa
là rØng bò , vì Kor còn có nghiĩa là con bò (forêt de boeuf).

•

Theo Groslier, VÜÖng HÒng S‹n : cùng nguÒn gÓc nhÜ trên, nhÜng dÎch nghïa là lâm
quÓc, xÙ rØng.

S¿ phát tri‹n
Sau 300 næm, tØ m¶t mänh ÇÃt hoang vu, không có ÇÎa danh, Saigon-B‰n Nghé Çã phát
tri‹n nhanh Ç‹ trª thành m¶t trung tâm væn hóa, chánh trÎ, kinh t‰ cûa VN . ñ¥c biŒt
dÜ§i ch‰ Ç¶ Pháp thu¶c, v§i chánh sách vØa Çàn áp bóc l¶t nhÜng låi vØa khai phóng,
thành phÓ nÀy Çã ÇÜ®c Çô thÎ hóa theo ki‹u Tây Phuong Ç‹ trª nên Hòn Ng†c ViÍn
ñông.
- S» cÛ cûa ta chép :

Næm Giáp Dần, tháng 2(1674), N¥c Ông ñài, người Cao Miên, đuổi vua nước ấy
là Nặc Ông Nộn . Nộn chåy sang cÀu cÙu chúa NguyÍn, chúa liŠn sai NguyÍn
DÜÖng Lâm Çem binh Çi ti‰n thäo .Tháng tư, quan quân phá vỡ luôn được 3 lũy :
lÛy Saigon, Gò Bích và Nam Vang..(Trịnh hoài Đức. Gia Định Thành Thống Chí,
Nguyễn Tạo dịch, Tập trung, Saigon 1972, tr.7-11)
NhÜ vÆy, ÇÎa danh Saigon xuÃt hiŒn tØ næm nÀy (1674)
-

BÓn mÜÖi næm sau (tÙc 1698 ), chúa NguyÍn Phúc Chu (tÙc chúa Minh) sai NguyÍn H»u
Cänh (KÌnh) vào lÆp phû Gia ñÎnh (bao gÒm các tÌnh MiŠn ñông hiŒn nay), chính thÙc
Ç¥t nŠn móng cai trÎ vùng ÇÃt m§i ñÒng Nai -B‰n Nghé. ñÎa bàn cûa thành phÓ Saigon
vào th©i nÀy phÀn l§n n¢m trong huyŒn Tân Bình và m¶t phÀn nhÕ trong huyŒn Thû ñÙc
bây gi©. Nh»ng nÖi b¡t ÇÀu Çô thÎ hóa gÒm 3 ÇÎa Çi‹m :
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o
o

Xóm Ch® B‰n Nghé (ÇÀu ÇÜ©ng NguyÍn HuŒ)
Lœ sª dinh Phiên TrÃn (vùng ÇÃt tØ Dinh ñ¶c LÆp Ç‰n Ch® Thái Bình)
Xóm ch® Saigon (vùng ngä tÜ ÇÜ©ng NguyÍn Träi, TriŒu Quang Phøc, quÆn 5)

ñÜ©ng NguyÍn Träi xÜa là quan l¶ liên låc 3 trung tâm Çô thÎ hóa Çó.
Lúc Ãy, thành phÓ Saigon có khoäng 10,000 dân và m‡i trung tâm Çô thÎ hóa có chØng
1,2 ngàn ngÜ©i. (Theo ñÎa chí Væn hóa Thành PhÓ HÒ Chí Minh. Nhà XB TPHCM, 1988,
tr.476)
Thành phÓ Saigon xem nhÜ chính thÙc ÇÜ®c thành lÆp tØ næm nÀy
- Næm 1772, thành phố Saigon lÀn ÇÀu tiên ÇÜ®c NguyÍn C»u ñàm xây hào, ÇÃp lÛy Ç‹
bäo vŒ. Kinh Ru¶t Ng¿a (tØ Råch Cát ra phía B¡c Ç‰n Lò GÓm, nÓi các sông råch phía Nam
Saigon ) ÇÜ®c Çào sâu hÖn vØa có nhiŒm vø quân s¿ Ç‹ bäo vŒ Saigon và kinh t‰ Ç‹ tàu
thuyŠn có th‹ lÜu thông chuy‹n vÆn hàng hóa.
NguyÍn C»u ñàm låi cho ÇÃp m¶t cái lÛy ÇÃt phía Nam g†i là LÛy ñÃt hay Bán Bích C°
LÛy, dài 15 d¥m (tÙc 8,586km) bao quanh các ÇÒn dinh bên trong , thông thÜÖng v§i bên
ngoài b¢ng các ÇÜ©ng b¶ (quan l¶) và sông råch.
-

Næm 1790, NguyÍn Ánh cho xây thành Bát Quái . Thành nhÜ Çóa sen, có 8 cºa, xây
theo ki‹u thành Vauban do các ki‰n trúc sÜ Pháp ViŒt nhÜ Olivier, Lebrun, TrÀn Væn
H†c, vách cao khoäng 4m80 Ç‹ bäo vŒ Gia ñÎnh Kinh. NhiŠu di tích thành nÀy sau tìm
thÃy ÇÜ®c ª ÇÜ§i ÇÃt vùng nhà thÜÖng Grall, nhà th© ñÙc Bà.
Ngôi thành nÀy là bäi chi‰n trÜ©ng gi»a NguyÍn Ánh v§i Tây SÖn và cÛng là nÖi tº thû
cûa Lê Væn Khôi chÓng vua Minh Mång.

Theo TrÜÖng Vïnh Kš thì cái thành Bát Quái nÀy n¢m trong vùng tÙ giác qui ÇÎnh bªi :
ñông : ÇÜ©ng Lê Thánh Tôn (D’Espagne cÛ); Tây : đường Phan ñình Phùng, bây gi© là
NguyÍn ñình Chi‹u (Richaud cÛ) ; B¡c : ñinh Tiên Hoàng (Albert 1er cÛ) nối dài qua đường
Cường Để (Luro cũ); Nam : ÇÜ©ng Công Lš (Mac-Mahon cÛ).
Theo Vương Hồng Sển con đường Hai Bà Trưng (đời Napoléon III tên Route
impériale,sau năm 1870 đổi lại là Route nationale, từ năm 1902 lấy tên Paul Blanchy, rồi
đổi từ năm 1952 là Trưng Nữ Vương, đến năm 1955 mới thiệt thọ là đường Hai Bà Trưng, thì
vào thời Đàng Cựu, vẫn cắt xẻ Quy Thành ra hai phần bằng nhau.
(Saigon năm xưa/ Vương Hồng Sển. Khai Trí, tr. 60)
Sau khi gi¥c Lê Væn Khôi tan rä (1833), vua Minh Mång cho phá thành Bát Quái nÀy Ç‹
xây låi m¶t thành nhÕ hÖn g†i là Thành Phøng (tÙc Thành Gia ñÎnh) ª phía Çông cûa
Thành Bát Quái cÛ (và còn g†i là Thành Quy). VÎ trí cûa thành nÀy gi§i hån bªi các
ÇÜ©ng NguyÍn Du (m¥t chính), NguyÍn BÌnh Khiêm, NguyÍn ñình Chi‹u, Måc ñÌnh Chi
ngày nay. Sau khi chi‰m Saigon, Pháp Çã phá thành nÀy thành ÇÃt b¢ng. (TØ các kích
thÜ§c cûa GñTTC Ç°i ra ÇÖn vÎ ngày nay :
chu vi : 429 trÜ®ng = 1960m; cao:10 thÜ§c 3 tÃc = 4,7m; hào r¶ng 11 trÜ®ng 4 thÜ§c :
52,07m ; sâu 7 thÜ§c = 3, 19m) .TÜ©ng cûa Thành Phøng là b¢ng vÆt liŒu cûa Thành
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Quy tháo gª ra, cÛng là nh»ng viên Çá ong Biên Hòa dài 40cm,r¶ng 35cm,dÀy 16cm, hÒ
v»a có pha mÆt mía nên rÃt bŠn .
Tóm låi, vào th©i nÀy, Çia bàn thành phÓ Çã phân làm hai vùng rõ rŒt :
- vùng thÎ tÙ có dinh th¿, binh sï, kho lÜÖng th¿c, vÛ khí, ÇÜ©ng sá , n¢m phía
trong các thành lÛy
- vùng quê rÃt r¶ng rãi ª phía ngoài thu¶c các t°ng Bình DÜÖng, Tân Long.
-

Næm 1822,ông Finlayson, m¶t thú y sï, sau khi vi‰ng Saigon cùng phái Çoàn Crawford
có vi‰t :

ñàng Trong có hai thành phÓ, m‡i thành phÓ ÇŠu to r¶ng ngang v§i kinh Çô Xiêm.
Thành phÓ m§i xây g†i là Bingeh (B‰n Nghé), thành phÓ thÙ hai cách Çó chØng 1, 2
d¥m g†i là Saigon. B‰n Nghé thì ª sát ngôi thành m§i cÃt ít næm nay theo ki‹u bÓ
phòng Tây PhÜÖng.
Còn trÜªng phái Çoàn Crawford vi‰t : Bingheh, nÖi có dinh ThÓng ÇÓc và thành trì ª phí

tây sông l§n, và Saigon n¢m bên cånh m¶t con råch nhÕ chäy thông sang
Bingheh.Saigon là địa điểm quan trọng của thương nghiệp, nơi cư trú của nhiều người
Hoa.
( ñÎa chí væn hóa Thành PhÓ HÒ Chí Minh, tr. 480).
NhÜ vÆy, theo tài liŒu cûa phái b¶ Crawford, thì ÇÀu th‰ k› 19, danh tØ Saigon Ç‹ chÌ
Ch® L§n và danh tØ B‰n Nghé thì là Saigon ngày nay. ñiŠu nÀy cÛng phù h®p v§i Gia ñÎnh
Thành ThÓng Chí cûa TrÎnh Hoài ñÙc : Saigon là danh tØ Ç‹ g†i thành phÓ cûa ngÜ©i Trung

QuÓc æn ª, phát âm gi†ng Tàu là Tai-ngon ho¥c Tingan.
-

Sau khi chi‰m Saigon, tØ 1865, ngÜ©i Pháp xúc ti‰n ngay viŒc thi‰t k‰ thành phÓ Saigon
thành m¶t Çô thÎ l§n, Çäm nhiŒm tÃt cä các chÙc næng hành chánh, kinh t‰, quân s¿ v§i
dân sÓ d¿ trù nºa triŒu ngÜ©i. Trong viŒc thành lÆp thành phÓ Saigon, gÜ©i Pháp Çã có
hai quy‰t ÇÎnh cæn bän:
1- Chia Saigon-Cholon ra 2 thành phÓ riêng biŒt (trái v§i d¿ án ÇÀu tiên cûa Çåi
tá công binh Coffyn d¿ trù nhÆp thành m¶t) Ç‹ giúp m‡i thành phÓ phát tri‹n
theo nhu cÀu riêng biŒt (Saigon : thû phû hành chánh, chánh trÎ; Cholon :
thành phÓ cûa ngÜ©i Tàu chuyên vŠ thÜÖng måi)
2- Cho Çào kinh ª nh»ng vùng trÛng Ç‹ ghe thuyŠn lÜu thông và tháo nÜ§c làm
trong såch các ÇÀm lÀy, lÃy ÇÃt Çào Çem lÃp các vùng trÛng khác. Khi m¥t ÇÃt
Çã tÜÖng ÇÓi b¢ng ph£ng, ngÜ©i Pháp cho san b¢ng các vùng ÇÒi cao phía
B¡c, Ç‹ lÃp m¶t sÓ kinh cÀn thi‰t cho viŒc xây cÃt dinh th¿, ÇÜ©ng sá.

Nh»ng cÖ sª ÇÀu tiên cûa m¶t thành phÓ Âu châu b¡t ÇÀu ÇÜ®c d¿ng lên là nhà th©, bÎnh
viŒn, binh tråi, nhà kho vÛ khí và lÜÖng th¿c. Nh»ng cÖ sª phôi thai nÀy tÆp trung gÀn nhà
thÜÖng ñÒn ñÃt và d†c theo ÇÜ©ng Hai Bà TrÜng (Paul Blanchy) và HÒng ThÆp T¿
(Chasseloup Laubat).
TØ næm 1867, sau khi xây cÃt dinh th¿, ÇÜ©ng sá, Pháp b¡t ÇÀu cho trÒng cây hai bên
ÇÜ©ng (me, phÜ®ng và cây bàng, nhÜng sau cây bàng bÎ ÇÓn bÕ vì r‹ phá ÇÜªng và lá, trái
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làm dÖ ÇÜ©ng) và d¿ng c¶t Çèn, ban ÇÀu ÇÓt b¢ng dÀu dØa rÒi Ç‰n 1869 thì dùng dÀu hôi.
ñ‰n næm 1893, Saigon có 293 c¶t Çèn trên 58km ÇÜ©ng (trên t°ng sÓ 93km ÇÜ©ng). ñ‰n
næm 1909 thì nhà máy ÇiŒn Ch® Quán do công ty CE E ÇiŠu hành. (XÜa và nay, sÓ 43B
tháng 9, 1997)
S¿ phát tri‹n nhanh chóng và qui mô Çã bi‰n Saigon thành m¶t thành phÓ ÇËp nhÙt ª ViÍn
ñông.vào ÇÀu th‰ k› 20.

Các công trình kiến trúc quan trọng của người Pháp
Trong sÓ các công trình ki‰n trúc và cÖ sª væn hóa quan tr†ng cûa ngÜ©i Pháp Ç‹ låi,
chúng ta phäi k‹:
1- Dinh ñ¶c LÆp (CS đổi là H¶i TrÜ©ng ThÓng NhÙt)
- B¡t ÇÀu xây næm 1863 theo
h†a ÇÒ cûa kiến trúc sư
Hermite dưới thời của Thủy
sư đô đốc De La Grandière,
hoàn thành næm 1869,
nhÜng phäi Ç®i Ç‰n 1875 m§i
xong phÀn trang trí. Lúc Ãy
mang tên là Dinh Norodom
và là Phû Toàn QuyŠn ñông
DÜÖng ÇÜ®c xem là công th¿
to l§n nhÙt ñông Nam Á th©i
Çó.
- Ngày 7-9-1954, Ngô Đình Diệm tiếp quản dinh Norodom từ chính quyền Pháp, Ç°i tên là
Dinh ñ¶c LÆp và là Phû T°ng ThÓng. Họa sĩ Nguyễn Gia Trí được gia đình nhà Ngô giao
cho thiết trí phần nội thất của dinh trong nhiều năm liền.
- Ngày 27 -2-1962, hai phi công Phåm Phú QuÓc và NguyÍn Væn C», trong m¶t âm mÜu
Çäo chánh Çã d¶i bom làm sÆp cánh trái cûa dinh.
- TØ ngày 1/7/1962 Ç‰n 31/10/1966, dinh ÇÜ®c xây cÃt låi hoàn toàn theo ÇÒ án cûa KTS
Ngô Vi‰t Thø, khôi nguyên La Mã, phần trang trí giao cho các kiến trúc sư khác và các điêu
khắc gia như Nguyễn Văn Thế, Trọng Hội, Nguyễn Văn Triêm. Dinh m§i có diŒn tích chung là
45,000km2 ( r¶ng 85m, sâu 80m, có 3 tØng chính, 2 gác lºng, trên 100 phòng). Giá tiŠn xây
cÃt : 150 000 lÜ®ng vàng và m‡i quân nhân, công chÙc th©i Ãy phäi Çóng góp 1 ngày lÜÖng.
2- Dinh Gia Long ( CS đổi là Bäo Tàng Cách Mång TP HÒ Chí Minh)
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- B¡t ÇÀu xây cÃt næm 1865
theo h†a ÇÒ cûa KTS
Foulhoux, kiểu giống như Viện
bảo tàng hội họa Munich (Đức)
, hoàn thành næm 1890. Tòa
kiến trúc nầy trông từ mặt tiền
rất đồ sộ với 16 cây cột trang
trí rất đẹp cao suốt hai tầng
nhà.
- Lúc ÇÀu là tÜ dinh cûa
ThÓng ñÓc Nam Kÿ (các
thống đốc lúc đầu là các đô
đốc hải quân nên dân chúng còn gọi là Dinh Đề đốc hay Dinh Phó soái , sau Çó trª thành
Dinh Thû Hi‰n Nam Kÿ (1945) , dinh Gia Long ( khi dinh Độc lập được xây cất lại), rÒi trø sª
TÓi Cao Pháp ViŒn (sau 1954).
Bi‰n thành Bäo Tàng Cách
Mång TP HÒ chí Minh năm
1978.
3- Nhà QuÓc H¶i (CS đổi là
Nhà Hát Thành PhÓ)
Xây næm 1898 do KTS
Ferret theo ki‹u baroque,
khánh thành 1900. Thi‰t k‰
theo ki‹u råp hát Opéra ª
Paris, có sân khÃu l§n,
phòng khán giä (loge), là
nÖi các Çoàn hát l§n tØ
Pháp sang trình diÍn nên
được gọi là Nhà Hát Tây.
Næm 1955 làm trø sª Hå
ViŒn
4 -Tòa ñô Chánh ( CS biến
thành Trø sª Ñy Ban Nhân dân
Thành PhÓ)
-

D¿ ÇÎnh tØ 1871 ª cuÓi
ÇÜ©ng Kinh LÃp (tÙc vÎ trí
bây gi©), nhÜng ÇÒ án cûa
KTS Codry bÎ bác bÕ vì nó
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không th£ng góc v§i ÇÜ©ng Kinh LÃp. Næm 1873, låi có ÇÒ án cûa KTS Metayer nhÜng
cÛng bÎ gác låi vì Kinh LÃp chÜa hoàn toàn lÃp xong.
- Mãi Ç‰n 1898 m§i th¿c hiŒn theo ÇÒ án cûa KTS Gardès, phần trang trí giao cho hoạ sĩ
Ruffier, nhưng vì có sự bất đồng ý kiến giữa Ruffier và các nghị viên Hội Đồng thị xã nên
công tác bị ngưng trệ mãi đến năm 1909 mới khánh thành.
Tòa nhà có 3 phÀn : phÀn gi»a là tháp nh†n nhô cao, hai bên có hai tØng mái cân ÇÓi,
thÃp hÖn gi»a. Trang trí phía ngoài có 3 bÙc tÜ®ng ÇÃp n°i : m¶t phø n» Çang ch‰ ng¿ bÀy
thú d» (ª gi»a)
và 2 phø n» khác trong
tÜ th‰ cÀm gÜÖm (ª hai bên)
- Lúc ÇÀu g†i các quan chức, nhân viên là người Pháp, dân chúng xem nơi đây như một
làng của người Tây nên họ là Dinh Xã Tây dinh ñÓc Lš, Tòa ThÎ Sänh. ñ‰n thời Bảo Đại
thì gọi là Tòa Đô Sảnh, đến næm 1954 đổi tên là Tòa ñô Chánh.
5-Nhà BÜu ñiŒn
-

-

Xây næm 1886 theo ÇÒ
án cûa KTS Villedieu trên
m¶t vùng ÇÃt cao nhÙt cûa
Saigon, sườn bằng sắt
mang từ Pháp qua với đại
sảnh ở trung tâm đón nhận
ánh sáng, rất thoáng khí.
Mặt tiền trang trí hình thần
Mercure là thần giao thông
theo thần thoại La Mã-Hi
Lạp, bên trong trang trí 2
bên b¢ng m¶t cái bän ÇÒ
l§n Saigon et ses environs, 1892 và Lignes téléphoniques du Sud VN, et du Cambodge,
1936. Nhà Bưu điện nầy khánh thành næm 1891 là nhà bưu điện lớn nhất Đông Nam Á
thời ấy.

6- Nhà th© ñÙc Bà

Khªi công xây ngày 7-10-1877 theo ÇÓ án cûa
KTS Bourard, khánh thành ngày 11-4-1880. R¶ng
35m, dài 133m, cao 21m, có hai tháp ÇÓi xÙng cao
36,6 m, næm 1895 nâng cao lên 57m.
TÜ©ng gåch trÀn, không sÖn ph‰t, rÃt lå th©i nÀy,
gåch ÇÕ đặc biệt đựợc ÇÜa tØ Marseille sang không bị r
êu b ám.
- Næm 1959, xây thêm trÜ§c nhà th© tÜ®ng N»
VÜÖng hoàn cÀu b¢ng cÄm thåch Ý, cao 4,2m,
n¥ng 8,5 tÃn.
- Næm 1962, tòa thánh Vatican nâng lên là VÜÖng
Cung Thánh ñÜ©ng
-
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7-Ch® B‰n Thành
-

Lúc ÇÀu, ch® BT ª phía ñông huyŒn Bình DÜÖng (lúc đó Bình Dương thuộc huyện Gia
Định) trên m¶t khu ÇÃt lÀy n¢m d†c theo b© sông Bến Nghé. Gần chợ có bến để khách đi
vào thành, thời còn Thành Quy nên g†i là Ch® B‰n Thành (chợ ở bến sông thành Gia
Định). Sau cu¶c khªi binh cûa Lê Væn Khôi (1833-1835), phÓ xá bÎ tàn phá, ch® không
còn sÀm uÃt n»a.

-

Sau Çó, Pháp cho xây m¶t
nhà lÒng ch® g†i là Ch®
Väi gÀn T°ng Nha Ngân
KhÓ. Ngôi ch® nÀy bÎ cháy
næm 1870, nhÜng ÇÜ®c
trùng tu låi v§i sÜ©n b¢ng
s¡t. TrÜ§c nhà lÒng ch® có
con kinh r¶ng chåy Ç‰n
trÜ§c Tòa ñô Chánh,
nhÜng con kinh nÀy Çã
ÇÜÖ®c lÃp låi næm 1887.
ñai l¶ NguyÍn HuŒ sau
nÀy là con ÇÜ©ng Kinh
LÃp nÀy. Gi»a næm 1911, ngôi ch® nÀy bÎ phá bÕ d©i vŠ gÀn ga xe lºa Saigon-Mytho rÒi
næm sau (1912), Boresse cho lÃp ao, xây låi Ch® M§i, tÙc Ch® Bến Thành ngày nay.
Ngày 28/3/1914, Ch® Bến Thành ÇÜ®c khánh thành và sau Çó có nhiŠu lÀn trùng tu. Tuy
đã có chợ Bến Thành, một số người Hoa vẫn duy trì tiệm cà-phê, hủ tiếu, tiệm thuốc bắc ở
khu chợ trước kia, nên khu nầy gọi là Chợ Cũ.

-

TrÜ§c m¥t ch® có bùng binh Cuniac, tên m¶t thÎ trÜªng (næm 1963 Ç°i là công viên
Quách ThÎ Trang).
Cºa chính có m¶t tháp ÇÒng hÒ 3 m¥t. Hai bên tä h»u có 3 nóc nhà l®p ngói. Ch® có 4
cºa quay ra 4 con ÇÜ©ng: Phan B¶i Châu, Phan Châu Trinh, Lê L®i, Lê Thánh Tôn.

8-Thäo CÀm Viên
-

-

Xây tháng 3-1864 Ç‰n 1865 thì xong trên m¶t bäi ÇÃt hoang 12 mÅu cånh råch ThÎ
Nghè. J.B. Louis Pierre là ngÜ©i sáng lÆp và là giám ÇÓc ÇÀu tiên.
Lúc ÇÀu VÜ©n Bách Thäo là nÖi du nhÆp các loåi cây thí nghiŒm Ç‹ Çem trÒng ª VN
(thu¶c ViŒn Nghiên cÙu ñông DÜÖng cûa Pháp). Næm 1956 ÇÜ®c tu sºa thêm và Ç°i tên
là Thäo CÀm Viên.
Trong Thäo CÀm Viên có 2 tÜ®ng ÇÒng : tÜ®ng m¶t con voi cûa vua Thái Lan Palamindr
Mah Prajahipok t¥ng khi ông Ç‰n vi‰ng và tÜ®ng bán thân cûa J.B.Louis Pierre.
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9- ViŒn Bäo Tàng
- TrÜ§c tên là ViŒn Bäo Tàng Blanchard de la Brosse, tên cûa viên ThÓng ÇÓc Nam Kÿ sáng
lÆp ra næm 1927 (hoàn thành næm 1929), Ç‰n næm 1954 Ç°i là Bäo Tàng ViŒn quÓc gia.
- Công trình thi‰t k‰ bên trái c°ng vào Thäo CÀm Viên do KTS Delaval. Tòa nhà gi»a có
hình bát giác. Phía sau là hình ch» U di KTS NguyÍn Bá Læng thi‰t k‰ gÒm 2 dãy nhà bên
và sau cùng là dãy nhà 3 tØng, khoäng gi»a là hÒ nÜ§c và cây cänh. Bäo Tàng ViŒn có 15
phòng tÆp trung trên 5000 c° vÆt thu¶c nŠn væn hóa các nÜ§c ñông Nam Á.

Tổ chức hành chánh
- TØ 1955 Ç‰n 1975, Saigon-Cholon ÇÜ®c Ç°i thành ñô thành Saigon chia ra làm 8 quÆn (1959),
9 quÆn (1967 thêm quận Thủ Thiêm) rÒi 11 quÆn (1969) .
- Næm 1976, Saigon ÇÜ®c Ç°i tên là thành phÓ HÒ chí Minh gÒm 11 quÆn Çô thành Saigon cÛ,
toàn tÌnh Gia ñÎnh, m¶t phÀn cûa tÌnh HÆu Nghïa và tÌnh Bình DÜÖng. Thành phÓ chia ra 12
quÆn n¶i thành (gÒm 8 quÆn cÛ thêm quÆn Gò VÃp , Bình Thånh, Phú nhuÆn, Tân Bình) và 6
huyŒn ngoåi thành (Cû Chi, HÓc Môn, Thû ñÙc, Bình Chánh, Nhà Bè, Duyên Häi =tÙc vùng
RØng Sát, lœ sª Ç¥t ª Cºa CÀn Gi©.
Dân sÓ Saigon Cholon Çã tæng nhanh qua các th©i kÿ :
* 1916 : 250 000 dân
* 1925 : 341 000 dân (Saigon: 143,000; Cholon : 198,000)
* 1947 : 1 triệu
* !975 : 3 triệu
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