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Tóm tắt:
Huyện Hà Châu, tỉnh Hà Tiên là một trong những vùng đất mới được khai phá, tuy có diện tích
lãnh thổ tương đối lớn nhưng diện tích canh tác thực sự chưa nhiều. Thông qua nguồn tư liệu địa
bạ triều Nguyễn đã góp phần phản ánh tình hình sử dụng ruộng đất của huyện Hà Châu chủ yếu
trong sản xuất nông nghiệp. Trên cơ sở đó, bài báo đã khái quát những nét đặc trưng trong cơ cấu
sử dụng ruộng đất của huyện Hà Châu, tỉnh Hà Tiên so với các khu vực khác ở Nam Kỳ. Ở một
khía cạnh khác, bài báo còn gợi mở hướng nghiên cứu mới về vấn đề chủ quyền lãnh thổ quốc
gia ở vùng biên giới Tây Nam Việt Nam dưới triều Nguyễn trong mối quan hệ với Chân Lạp và
Xiêm ở nửa đầu thế kỉ XIX.
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Abstrac:
Ha Chau district, Ha Tien province is one of the newly explored lands. Although the area is
relative large, the area of cultivation is not much. Through cadastral registers of Nguyen dynasty,
it has contributed to reflecting the use of field and land of Ha Chau district mainly in agricultural
production. Based on this, this paper has outlined the features of the land use structure of Ha
Chau district, Ha Tien province compared to other areas in Cochinchine. In another perspective,
this paper would be significant in suggesting new study on the national sovereignty in the
Southwest Vietnam frontier in the relationship with Chan Lap and Siam in the first half of the
19th century.
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