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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài và mục đích nghiên cứu 

1.1. Lý do chọn đề tài 

1. Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam. Sau thời gian xâm 

chiếm và bình định, thực dân Pháp tiến hành những biện pháp khai thác thuộc địa. 

Công cuộc đô hộ của Pháp ở Việt Nam không chỉ ảnh hưởng đến tình hình chính trị, 

văn hóa, xã hội mà còn về kinh tế. Đặc biệt là khi phát xít Nhật cộng trị với Pháp. Từ 

đó, những chính sách về kinh tế của Pháp – Nhật áp dụng trên đất nước ta càng trở 

nên phức tạp và ảnh hưởng lớn đến xã hội Việt Nam. 

2.  Nam Kỳ là vùng đất có tầm quan trọng đặc biệt trong việc phát triển kinh tế - 

xã hội. Bởi lẽ, đây là vùng lương thực – thực phẩm lớn nhất cả nước. Vùng đất này là 

nơi mà từ rất sớm nền kinh tế hàng hóa đã khẳng định được vị trí của mình và cùng 

với nông nghiệp tạo nên một cấu trúc kinh tế nông – công – thương khá hoàn chỉnh. 

Nhờ những ưu thế trên, nghiên cứu Nam Kỳ đã trở thành đối tượng của nhiều ngành 

khoa học, kể cả tự nhiên lẫn xã hội.  

Để hiểu được vùng đất này một cách sâu sắc, cần phải dựng lại bộ mặt chân thực 

của nó qua từng thời kỳ. Trong đó có thời kỳ bị Pháp – Nhật cộng trị. Chính sách 

thống trị của kẻ thù đã có những ảnh hưởng nhất định đến vùng đất Nam Kỳ. Tuy 

nhiên, trên thực tế chưa có nhiều công trình quan tâm nghiên cứu đến từng giai đoạn 

nhỏ trong suốt thời kỳ thống trị Pháp – Nhật. 

3. Trong giai đoạn 1939 – 1945, cả nhân loại đang phải đối đầu với cuộc chiến 

tranh chống phát xít, bảo vệ hòa bình thế giới. Nhưng ở Việt Nam, thực dân Pháp ở 

Đông Dương đã cấu kết với phát xít Nhật để bóc lột nhân dân ta. Thông qua các hiệp 

định về kinh tế, thực dân Pháp, trên thực tế đã tìm mọi cách đáp ứng những đòi hỏi về 

kinh tế cho phát xít Nhật. Đây là lý do chính quyền Pháp ở Đông Dương áp dụng 

chính sách “kinh tế chỉ huy”. 

Dưới ảnh hưởng của chính sách này, trong các năm từ 1939 đến 1945, Nam Kỳ 

đã có nhiều thay đổi. Vì vậy, tìm hiểu chính sách “kinh tế chỉ huy” và những ảnh 
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hưởng của nó ở Nam Kỳ giai đoạn 1939 – 1945 còn giúp nhận thức rõ về hơn bản 

chất thực dân của Pháp và tính chất phát xít của Nhật.  

4. Thông qua nghiên cứu chính sách “kinh tế chỉ huy” ở Nam Kỳ thời Pháp - 

Nhật, sẽ góp phần phục dựng lại một cách chân xác tình hình kinh tế, xã hội của Nam 

Kỳ trong thời gian này. Qua đó, góp phần làm phong phú thêm tư liệu lịch sử và 

những hiểu biết về Nam Kỳ nói chung và kinh tế Nam Kỳ nói riêng. Đây sẽ là những 

đóng góp tạo cơ sở cho những hiểu biết cần thiết trong việc nghiên cứu, học tập và 

giảng dạy lịch sử Nam Kỳ. 

Vì những lý do trên, tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Chính sách “kinh tế chỉ huy” 

ở Nam Kỳ thời Pháp – Nhật (1939 - 1945)” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc 

sĩ của mình. 

1.2. Mục đích nghiên cứu 

Xuất phát từ những lý do thực tiễn và khoa học trên, mục đích nghiên cứu của 

luận văn là: 

1. Phục dựng lại một cách trung thực bức tranh kinh tế của vùng đất Nam Kỳ 

trong giai đoạn Pháp –Nhật cộng trị, từ đó nêu bật những ảnh hưởng của chính sách 

“kinh tế chỉ huy” đối với vùng đất này. 

2. Qua nghiên cứu, rút ra những điểm chung và những điểm đặc thù về chính sách 

“kinh tế chỉ huy” mà thực dân Pháp thực hiện ở Nam Kỳ so với cả nước.  

3. Cuối cùng, góp phần khắc họa bản chất thực dân đế quốc Pháp và tính chất 

phát xít của Nhật. 

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

Liên quan đến đề tài đã có nhiều nhà nghiên cứu, học giả trong và ngoài nước đề 

cập đến chính sách “ kinh tế chỉ huy” ở vùng đất Nam Kỳ với những mức độ khác 

nhau như: 

- Giáo sư Đinh Xuân Lâm với quyển Đại cương lịch sử Việt Nam, (tập 2), nhà 

xuất bản Giáo dục phát hành năm 2005. Trong công trình này, tác giả chủ yếu trình 

bày tình hình Việt Nam từ khi rơi vào ách đô hộ của thực dân Pháp đến khi Đảng 

Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng nước ta bằng cuộc tổng khởi nghĩa 

tháng Tám năm 1945 thắng lợi. Tác giả trình bày chi tiết hai chương trình khai thác 
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thuộc địa của Pháp, chính sách đầu tư của tư bản Pháp vào Việt Nam, chính sách chia 

để trị của thực dân Pháp đối với đất nước ta,… Qua đó, ít nhiều cung cấp thông tin về 

sự ra đời của chính sách “kinh tế chỉ huy” tại Việt Nam và ảnh hưởng của nó đối với 

tình hình kinh tế – chính trị – xã hội ở nước ta, trong đó có Nam Kỳ. 

- Giáo sư, viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn chủ biên quyển Lịch sử Việt Nam (1858 – 

1945), tập II, nhà xuất bản Khoa học xã hội phát hành. Trong tác phẩm, tác giả đã 

khái quát lịch sử dân tộc Việt Nam dưới ách cai trị của Pháp gần một thế kỷ. Đặc 

biệt, tác giả đã dành hẳn chương thứ XI, gần 100 trang để trình bày về lịch sử nước ta 

giai đoạn 1939 – 1945. Trong đó có nội dung về chính sách “kinh tế chỉ huy” thời 

Pháp – Nhật.  

- PGS. TS. Hà Minh Hồng với quyển Lịch sử Việt Nam cận hiện đại (1858 – 

1975) do nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh phát hành năm 

2005. Trong tác phẩm, tác giả trình bày  lịch sử đấu tranh anh dũng, ngoan cường của 

dân tộc Việt Nam chống chủ nghĩa thực dân và phát xít. Qua đó, tác giả cũng đã đề 

cập đến lịch sử Việt Nam giai đoạn 1939 – 1945. Vì vậy, công trình đã nhắc đến tình 

hình kinh tế - xã hội  Việt Nam dưới ách cai trị của Pháp – Nhật. 

- Tác giả Nguyễn Đình Lễ với quyển Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1945 do nhà 

xuất bản Đại học Sư phạm phát hành năm 2006. Trong tác phẩm, tác giả đã trình bày 

chi tiết lịch sử Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới II diễn ra (1939 – 

1945). Từ đó, tác giả đã đề cập đến sự xâm lược của phát xít Nhật ở Việt Nam những 

năm 1940, sự cộng trị của Pháp – Nhật trên đất nước ta. Và ít nhiều đã đề cập đến 

chính sách “kinh tế chỉ huy” mà Pháp – Nhật thực hiện ở Việt Nam giai đoạn 1939 – 

1945. 

- Tác giả Nguyễn Thế Anh với quyển Việt Nam thời Pháp đô hộ được Nhà xuất 

bản Văn học TP. Hồ Chí Minh phát hành năm 2008. Trong sách, tác giả trình bày 

toàn bộ chính sách của Pháp đối với Việt Nam, từ việc soạn thảo quy chế cai trị ba xứ 

đến các hoạt động đầu tư khai thác của tư bản Pháp, đời sống nhân dân Việt Nam 

dưới ách cai trị của thực dân Pháp đến khi cách mạng tháng Tám diễn ra,… Khi nói 

về hoạt động kinh tế, tác giả đã trình bày sơ lược về chính sách “kinh tế chỉ huy” tại 

Việt Nam nói chung và Nam Kỳ nói riêng. 
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- GS. Văn Tạo và GS. Furuta Moto đã khái quát lại phần nào những ảnh hưởng 

của chính sách thống trị Việt Nam của Pháp – Nhật qua tác phẩm “Nạn đói năm 1945 

ở Việt Nam – những chứng tích lịch sử”, nhà xuất bản Tri thức, phát hành năm 2011. 

Tác phẩm đã khái quát sự câu kết của Pháp và Nhật trong việc cai trị và bóc lột nhân 

dân ta. Việc làm này, được thể hiện rõ thông qua các Hiệp định được ký kết giữa 

chúng. Từ đó đã dẫn đến nạn đói năm 1945. Trong tác phẩm, các tác giả đã làm rõ 

hơn sự câu kết chặt chẽ của thực dân Pháp và phát xít Nhật trong chiến tranh thế giới 

II. 

Ngoài những công trình thông sử, gần đây còn có những Hội thảo khoa học 

nghiên cứu những vấn đề lịch sử của Nam Kỳ. Trong các hội thảo đó, có những công 

trình sau đã tham luận liên quan đến chính sách “kinh tế chỉ huy” mà Pháp – Nhật đã 

thực hiện ở vùng đất Nam Kỳ như: 

-  Hội thảo khoa học “Chứng tích Pháp – Nhật trong chiến tranh xâm lược Việt 

Nam (1858 – 1954)” do Bảo tàng Chứng tích chiến tranh phối hợp với Trung tâm 

khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và phát hành kỷ yếu 

năm 2001. Trong Hội thảo,các tác giả đã nhìn lại chứng tích chiến tranh của gần 100 

năm xâm lược, thống trị của Pháp và hơn 5 năm cộng trị với Nhật trên đất nước ta. 

Trong đó, một số tác giả đã đề cập đến các chính sách mà Pháp – Nhật thực hiện 

trong thời gian cùng cai trị nước ta. 

- Hội thảo khoa học chủ đề “Một số vấn đề lịch sử vùng đất Nam Bộ thời kỳ cận 

đại” do GS. Phan Huy Lê chủ trì tổ chức tại Cần Thơ năm 2008. Sau Hội thảo đã in 

thành sách do nhà xuất bản thế giới phát hành. Trong công trình này, đã có một số bài 

tham luận đề cập đến các chính sách của Pháp – Nhật trong quá trình cai trị vùng đất 

này, trong đó có chính sách “kinh tế chỉ huy”. Điển hình như là bài tham luận “Chế 

độ cai trị của Nhật – Pháp trên đất Nam Kỳ và tác động của nó đối với xã hội Việt 

Nam 1940 – 1945” của PGS. TS. Phạm Hồng Tung. 

- Hội thảo khoa học Cách mạng Tháng Tám ở Nam Bộ do trường Đại học sư 

phạm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và phát hành kỷ yếu năm 2010. Trong hội 

thảo, một số tác giả đã đề cập đến chính sách vơ vét lương thực của thực dân Pháp và 

phát xít Nhật thực hiện Nam Kỳ, trong giai đoạn trước Cách mạng tháng Tám 1945. 
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Bên cạnh đó, cũng có một số tác giả nghiên cứu về lịch sử kinh tế của Việt Nam. 

Và đã đề cập đến lịch sử kinh tế nước ta giai đoạn Pháp – Nhật. Các tác phẩm đó là: 

- Lịch sử kinh tế Việt Nam (tập 1) của tác giả Đặng Phong do nhà xuất bản Khoa 

học xã hội phát hành năm 2002. Nội dung của sách đề cập đến quá trình cộng trị, 

cộng hưởng của Pháp – Nhật ở Việt Nam những năm chiến tranh thế giới II diễn ra. 

Qua đó, tác giả đã ít nhiều nhắc đến các chính sách kinh tế - chính trị - xã hội  mà 

Pháp – Nhật đã thực hiện trên đất nước ta (1939 – 1945).  

- Lịch sử kinh tế Việt Nam của tác giả Phạm Văn Chiến do nhà xuất bản Đại học 

quốc gia Hà Nội phát hành năm 2003. Tác phẩm đã trình bày về lịch sử kinh tế nước 

ta từ khi lập quốc đến nay, trong đó, có nói đến tình hình kinh tế nước ta thời kỳ Pháp 

– Nhật (1939 – 1945). 

- Tiến sĩ Nguyễn Chí Hải với Lịch sử kinh tế Việt Nam và các nước, tác giả đã 

khái quát về kinh tế nước ta và một số nước khác. Trong đó có trình bày về kinh tế 

Việt Nam thời Pháp thuộc (1858 – 1945). Đặc biệt là cung cấp sơ lược về kinh tế đất 

nước ta giai đoạn (1939 – 1945). 

Ngoài ra, còn có một số luận án Tiến sĩ bảo vệ tại trường Đại học sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh, trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn viết về kinh tế các địa 

phương ở Nam Kỳ thời Pháp thuộc như: 

- Kinh tế Hà Tiên – Rạch Giá thời Pháp thuộc (1867 – 1939), Luận án Tiến sĩ 

Sử học của Nguyễn Thùy Dương, bảo vệ năm 1998. 

- Kinh tế An Giang thời Pháp thuộc (1867 – 1929), Luận án Tiến sĩ Sử học của 

Võ Thị Hồng, bảo vệ năm 1998. 

- Kinh tế Sóc Trăng thời Pháp thuộc 1867-1945, Luận án Tiến sĩ Sử học của 

Trần Thị Mai, bảo vệ năm 1998. 

- Cảng Sài Gòn và biến đổi kinh tế Nam Kì thời Pháp thuộc (1890 – 1939), Luận 

án Tiến sĩ Sử học của Lê Huỳnh Hoa, bảo vệ năm 2003. 

Các luận án trên đã cung cấp những tư liệu quý giá về kinh tế Nam Kỳ trong 

thời kỳ thực dân Pháp đô hộ. Qua đó, giúp người đọc có cái nhìn chi tiết hơn về nền 

kinh tế của vùng đất này. 



 

10 

Ngoài ra, còn có các bài viết liên quan đến đề tài chính sách “kinh tế chỉ huy” ở Nam 

Kỳ thời Pháp – Nhật (1939 – 1945) đã công bố  trên các tạp chí như: 

-  Thực dân Pháp, phát xít Nhật ra sức vơ vét bóc lột nhân dân Nam Bộ của 

Nguyễn Phan Quang, tài liệu điện tử của Thư viện khoa học tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh. 

- Tương quan kinh tế Pháp – Nhật tại Nam Kỳ (1940 – 1945) của Nguyễn Phan 

Quang, tài liệu điện tử của Thư viện khoa học tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. 

- Phát xít Nhật chi phối nền kinh tế Nam Kỳ và sự chống đỡ yếu ớt của thực dân 

Pháp, Nguyễn Phan Quang, tài liệu điện tử của Thư viện khoa học tổng hợp TP. Hồ 

Chí Minh. 

- Điều chỉnh biểu thuế thời Pháp – Nhật năm 1945, Nguyễn Phan Quang, tài liệu 

điện tử của Thư viện khoa học tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. 

- Về mối quan hệ cộng tác – cộng trị Nhật – Pháp ở Việt Nam trong thế chiến II 

và nguyên nhân của cuộc đảo chính ngày 9/3/1945, Phạm Hồng Tung, Tạp chí 

Nghiên cứu lịch sử, số 2,3, 2004. 

Song song đó, còn có các website và tài liệu lưu trữ ở Trung tâm lưu trữ Quốc 

gia II,…cũng đề cập nhiều đến chính sách “kinh tế chỉ huy” ở Việt Nam trong đó có 

Nam Kỳ. 

Nhìn chung những công trình nghiên cứu của các tác giả nêu trên, tuy nói đến 

các vấn đề khác nhau nhưng có điểm chung là đều đề cập đến sự ra đời của chính 

sách “kinh tế chỉ huy” của thực dân Pháp ở Việt Nam nói chung và Nam Kỳ nói 

riêng. Tuy nhiên chưa có công trình nào nghiên cứu đầy đủ, hệ thống về chính sách “ 

kinh tế chỉ huy” ở Nam Kỳ từ năm 1939 đến năm 1945. Chính vì vậy, tôi đã mạnh 

dạn chọn đề tài “Chính sách “kinh tế chỉ huy” ở Nam Kỳ thời Pháp – Nhật (1939 – 

1945)” làm luận văn Thạc sĩ của mình. Hy vọng kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ 

góp phần lấp dần những khoảng kiến thức và tư liệu trống trong bức tranh toàn cảnh 

của vùng đất Nam Kỳ thời kỳ Pháp – Nhật. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là chính sách “ kinh tế chỉ huy” ở Nam Kỳ 
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thời Pháp – Nhật (1939 – 1945) và ảnh hưởng của nó đối với vùng đất Nam Kỳ thời 

kỳ này. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Không gian nghiên cứu của luận văn là vùng đất Nam Kỳ. Nay chính là vùng đất 

Nam Bộ gồm: Vùng Đông Nam Bộ có 5 tỉnh và 1 thành phố: Bình Phước, Bình 

Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa -Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh. Vùng 

đồng bằng sông Cửu Long có 12 tỉnh và 1 thành phố: Long An, Đồng Tháp, Tiền 

Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc 

Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và thành phố Cần Thơ. 

Thời gian nghiên cứu của luận văn: có giới hạn từ năm 1939 đến năm 1945. 

Mốc mở đầu là năm 1939. Đây là năm chiến tranh thế giới II bắt đầu. Thực dân 

Pháp tham gia cuộc chiến tranh ngay từ năm này. Vì vậy, mọi hoạt động của chính 

quốc Pháp cũng như thuộc địa đều nhằm đổ sức người, sức của vào cuộc chiến.Thế 

nên, Pháp đã thực hiện chính sách “kinh tế chỉ huy” ở Việt Nam ngay từ năm 1939. 

Mốc kết thúc là năm 1945. Đây là năm kết thúc chiến tranh thế giới II. Lúc này, 

tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi. Nhật đảo chính Pháp. Nhân dân ta 

giành chính quyền từ tay Nhật và thành lập nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. 

Vì vậy, chính sách “kinh tế chỉ huy” của Pháp đã không còn thực hiện trên đất nước 

ta nói chung và đất Nam Kỳ nói riêng. 

4. Nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Nguồn tài liệu  

Trong quá trình nghiên cứu, luận văn đã kế thừa về tư liệu và cả lý luận của các 

công trình có liên quan đến đề tài. Và để hoàn thành ở mức tốt nhất, luận văn đã sử 

dụng các nguồn tư liệu sau: 

- Nguồn tài liệu về số liệu thống kê điều tra, báo cáo thường kỳ của chính quyền 

các tỉnh Nam Kỳ với Thống đốc Nam Kỳ về tình hình kinh tế; việc xây cất các kho 

trữ lúa. Nguồn tài liệu này được khai thác tại Trung Tâm lưu trữ Quốc Gia II tại TP. 

Hồ Chí Minh. 

- Nguồn tài liệu từ các tác phẩm thông sử. 
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- Các bài báo trên các tạp chí: Nghiên cứu lịch sử, tạp chí Kinh tế, tạp chí Xưa 

và Nay,…Và các tham luận tham gia trong các Hội thảo khoa học. 

- Từ các trang web có bài đăng liên quan đến chính sách “kinh tế chỉ huy” thời 

Pháp – Nhật. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Để tiến hành nghiên cứu đề tài, hai phương pháp được vận dụng chủ yếu trong 

luận văn là: 

- Phương pháp lịch sử: Đây là phương pháp xem xét các hiện tượng, sự vật qua 

các giai đoạn cụ thể của nó (nguyên nhân, diễn biến, kết quả,…) để khôi phục, miêu 

tả đúng như nó đã tồn tại. Trong luận văn, phương pháp lịch sử được sử dụng nhiều 

trong chương 1 và chương 2 nhằm nêu bối cảnh ra đời và tái hiện lại chính sách “kinh 

tế chỉ huy” ở cả nước và Nam Kỳ trong giai đoạn 1939 - 1945. 

- Phương pháp lôgic: Là phương pháp nghiên cứu các hiện tượng trong hình 

thức tổng quát, nhằm vạch ra bản chất, quy luật, khuynh hướng chung trong sự vận 

động khách quan của lịch sử. Trong luận văn này, phương pháp lôgic được vận dụng 

nhiều trong chương 3 nhằm làm rõ những ảnh hưởng về kinh tế, xã hội, chính trị của 

chính sách “kinh tế chỉ huy” đối với vùng đất Nam Kỳ những năm 1939 - 1945. 

Song song với hai phương pháp trên, luận văn còn kết hợp một số phương pháp 

khác như: phương pháp so sánh, đối chiếu, sưu tầm, thống kê, phân tích các tài 

liệu,… để giải quyết các yêu cầu khoa học đặt ra.  

5. Những đóng góp mới của luận văn 

Chính sách “kinh tế chỉ huy” mà Pháp – Nhật thực thi ở Nam Kỳ (1939 – 1945) 

đã ảnh hưởng đến vùng đất này một cách mạnh mẽ. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài 

này sẽ có những đóng góp sau:  

- Qua việc lựa chọn, tổng hợp khối lượng tài liệu một cách cụ thể  từ nhiều 

nguồn khác nhau, luận văn góp phần cung cấp những hiểu biết về chính sách “kinh tế 

chỉ huy”, đồng thời phác họa những ảnh hưởng của nó ở Nam Kỳ thời Pháp - Nhật ở 

những nét cơ bản nhất. Từ đó, giúp nắm rõ tình hình chính trị, xã hội, kinh tế của 

Nam Kỳ thời  Pháp – Nhật. 
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- Luận văn giới thiệu và cung cấp một số tài liệu lưu trữ có giá trị và đáng tin 

cậy cho việc nghiên cứu về ảnh hưởng của chính sách “kinh tế chỉ huy” đối với nền 

kinh tế Nam Kỳ nói riêng và Việt Nam nói chung giai đoạn 1939 -1945. 

- Từ việc tìm hiểu về chính sách “kinh tế chỉ huy” ở Nam Kỳ thời Pháp – Nhật 

(1939 -1945) và những ảnh hưởng của nó, chúng ta có thể rút ra những nhận định 

khoa học về sự tác động của chính sách này đến các lĩnh vực khác của vùng đất Nam 

Kỳ. 

- Bức tranh kinh tế Nam Kỳ thời Pháp – Nhật (1939 -1945) được vẽ lại trong 

luận văn, ở những nét cơ bản nhất sẽ là nguồn tài liệu tham khảo cho hoạt động giảng 

dạy và học tập lịch sử địa phương. 

6. Cấu trúc luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục; luận văn được cấu 

trúc thành 3 chương như sau: 

Chương 1: Chính sách “ kinh tế chỉ huy” và hoàn cảnh ra đời của chính sách 

“kinh tế chỉ huy” ở Việt Nam thời Pháp – Nhật (1939 – 1945) 

Chương 2: Tình hình thực hiện chính sách “kinh tế chỉ huy” ở Nam Kỳ thời 

Pháp – Nhật (1939 – 1945) 

Chương 3: Ảnh hưởng của chính sách “kinh tế chỉ huy” đối với Nam Kỳ thời 

Pháp – Nhật (1939 – 1945) 
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CHƯƠNG 1. CHÍNH SÁCH “KINH TẾ CHỈ HUY” VÀ HOÀN 

CẢNH RA ĐỜI CỦA CHÍNH SÁCH “KINH TẾ CHỈ HUY” Ở VIỆT 

NAM THỜI PHÁP – NHẬT (1939 – 1945) 

Theo quan điểm của chính giới Pháp, Việt Nam nói chung, Nam Kỳ nói riêng là 

vùng đất xa chính quốc và khí hậu không phù hợp với người Pháp. Vì thế, nơi này 

không được xem là thuộc địa di dân mà là thuộc địa khai thác để mang lại lợi nhuận 

cho chính quốc. Nam Kỳ  lại là vùng đất giàu có. Vì vậy, thực dân Pháp tìm mọi cách 

để biến vùng đất Nam Kỳ thành thuộc địa. Năm 1867, thực dân Pháp đã hoàn thành 

việc xâm lược xứ này. 

Sự có mặt của thực dân Pháp ở Nam Kỳ đã làm thay đổi mọi mặt của vùng đất 

này. Đặc biệt là những năm chiến tranh thế giới II diễn ra. Chính quyền thực dân 

Pháp đã đề ra chính sách “kinh tế chỉ huy” để khai thác Nam Kỳ nhằm phục vụ cho 

chính quốc tham chiến.  

1.1. Khái quát về chính sách “kinh tế chỉ huy” 

1.1.1. Khái niệm chính sách “kinh tế chỉ huy” nói chung và chính sách “kinh tế chỉ 

huy” ở Việt Nam 

Về khái niệm  “ kinh tế chỉ huy” có nhiều định nghĩa khác nhau. Dưới đây là 

một số dẫn chứng có ý nghĩa làm cơ sở cho việc nghiên cứu đề tài được dễ dàng hơn. 

Một khái niệm trích từ trang web daitudien.net nói về kinh tế chỉ huy như sau: “ 

kinh tế chỉ huy là: nền kinh tế trong đó chính phủ chỉ huy bằng cách quyết định các 

phương hướng phát triển, các cân đối lớn, các nhiệm vụ sản xuất, phân phối, lưu 

thông và tiêu thụ. Không giống như trong nền kinh tế có kế hoạch, nhà nước không 

định ra những chỉ tiêu cụ thể cho nền kinh tế về sản xuất và phân phối. Nền kinh tế ở 

các nước, bất luận là xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa, trong hoàn cảnh chiến 

tranh thường là kinh tế chỉ huy, do hoạt động trong những điều kiện khắc nghiệt của 

chiến tranh, do những yêu cầu tối cấp thiết phải động viên cao độ để đảm bảo cho 

chiến tranh.”  
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Hai nhà kinh tế học  Paul A Samuelson, Wiliam D. Nordhalls, trong công trình 

nghiên cứu “Kinh tế học”, đã đưa ra khái niệm về kinh tế chỉ huy như sau: nền kinh tế 

chỉ huy là nền kinh tế trong đó chính phủ quyết định về sản xuất và phân phối [42, 

tr.15]. 

Theo: Tạp chí điện tử của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong  trang web 

http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/doc_marketeconomy_i.html,thì cho rằng: 

“Trong nền kinh tế chỉ huy, các ủy ban kế hoạch kinh tế của chính phủ, các chuyên 

gia về sản xuất và các quan chức chính trị thiết lập các mức sản xuất cho các mặt 

hàng”. 

Một trang mạng của Bách khoa toàn thư mở Wikipedia đã đưa ra khái niệm về 

kinh tế chỉ huy như sau: nền kinh tế chỉ huy là một nền kinh tế trong đó Nhà nước 

kiểm soát toàn bộ các yếu tố sản xuất và giữ quyền quyết định việc sử dụng các yếu 

tố sản xuất cũng như phân phối về thu nhập.  

Còn ở Việt Nam, GS Văn Tạo cho rằng: Chính sách “kinh tế chỉ huy” đã được 

chính quyền Pháp – Nhật cho áp dụng trong suốt thời kỳ chiến tranh. Chính sách đó 

không chỉ kiểm soát nhằm thu vét lúa gạo cho Nhật mà còn mở rộng ra các loại ngũ 

cốc khác, và không chỉ nhằm thực hiện thu vét ngũ cốc để xuất cảng sang Nhật mà 

còn thu vét tập trung dự trữ tại các kho của chính quyền.” [56; tr. 580] 

Bên cạnh đó, PGS. TS. Hà Minh Hồng cho rằng: “ kinh tế chỉ huy” của Pháp ở 

Đông Dương thực chất là chương trình vơ vét nhân tài vật lực ở thuộc địa ném vào lò 

lửa chiến tranh.[23; tr. 114] 

Tóm lại, trong việc thực hiện chính sách “kinh tế chỉ huy” ở nước ta, Pháp – 

Nhật muốn đạt được mục đích cuối cùng là nhằm kiểm soát các ngành kinh tế, vơ vét 

và cung cấp cho phát xít Nhật để chúng tiến hành chiến tranh. GS Văn Tạo cũng từng 

nhận định: “Cái gọi là  chương trình “kinh tế chỉ huy” mục đích là chỉ nhằm độc 

quyền thu vét thóc gạo, làm cho nhân dân Việt Nam bị chết đói và không còn đủ sức 

chống lại được chúng”.[56; tr. 599] 

http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/doc_marketeconomy_i.html
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc
http://vi.wikipedia.org/wiki/Y%E1%BA%BFu_t%E1%BB%91_s%E1%BA%A3n_xu%E1%BA%A5t
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%C3%A2n_ph%E1%BB%91i&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thu_nh%E1%BA%ADp_%28%C4%91%E1%BB%8Bnh_h%C6%B0%E1%BB%9Bng%29
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1.1.2. Quan điểm của nhà cầm quyền Pháp về chính sách “kinh tế chỉ huy” 

Ngay trước khi chiến tranh Thế Giới II nổ ra, đế quốc Pháp đã vạch ra kế hoạch 

tổng động viên, để phục vụ cho cuộc chiến ở chính quốc cũng như ở các lãnh thổ hải 

ngoại, trong đó có Đông Dương. 

Từ ngày 2/9/1939, khi Catroux sang Đông Dương làm Toàn quyền, đã thực hiện 

những chính sách phản động thể hiện qua việc ban hành nhiều Nghị định để tìm cách 

giải tán Đảng Cộng Sản Đông Dương, các tổ chức yêu nước, các Hội ở Nam Kỳ; 

đồng thời tìm cách vơ vét tài lực, vật lực của nước ta để cung cấp cho chính quốc. 

[20; tr.27]  

Ngày 9/9/1939, Tổng thống Pháp ra sắc lệnh về việc kiểm soát hối đoái và buôn 

bán vàng ở Đông Dương. Sắc lệnh này ban hành nhằm tăng cường biện pháp tập 

trung vật lực cho cuộc chiến tranh.  

Ngày 12/9/1939, Catroux ra lệnh cho các viên cầm quyền ở các xứ tuyển lính 

đưa sang Pháp tham chiến. 

Ngày 27/9/1939, Toàn quyền Đông Dương Catroux, ra Nghị định buộc các nhà 

cầm đồ phải nhượng lại cho Ngân hàng Đông Dương các đồ vật bằng vàng và kim 

loại quý.  

Ngày 28/9/1939, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định ban hành sắc lệnh ký 

ngày 26/9/1939 của Hội đồng Bộ trưởng Pháp về việc giải tán và cấm mọi hoạt động 

của các tổ chức cộng sản. [20; tr.26] 

Như vậy, những hoạt động trên của các nhà cầm quyền Pháp đã cho thấy được 

mục đích của chúng là nhằm: “cung cấp cho mẫu quốc tiềm lực tối đa của Đông 

Dương về quân đội, nhân lực, các sản phẩm và nguyên liệu”. 

Đặc biệt, tháng 11/1939, trong diễn văn khai mạc Đại hội đồng kinh tế và tài 

chính Đông Dương, Catroux đã phát biểu: “Dù có trực tiếp hay không vào cuộc 

chiến, Đông Dương cũng không được có phương hướng riêng của nền kinh tế và tài 

chính của mình, mà phải quy tụ nó vào những mục đích do mẫu quốc chỉ định. Đông 

Dương phải sáp nhập hệ thống mậu dịch của mình vào hệ thống của mẫu quốc, phát 

triển sản xuất của mình vì lợi ích của mẫu quốc, cung cấp những sản phẩm của đất 

đai và trong lòng đất mà nước Pháp đòi hỏi. 
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Đồng thời, Đông Dương phải để cho nước Pháp sử dụng nguồn nhân lực của 

mình, hoặc làm trong các công binh xưởng, hoặc cung cấp những quân số quan 

trọng được tổ chức và biên chế để điều đến các chiến trường phương Tây”.[20; tr.33] 

Qua những hoạt động của chính quyền Pháp và lời phát biểu của toàn quyền 

Pháp ở Đông Dương, có thể được tinh thần của chính sách “kinh tế chỉ huy” mà Pháp 

đã thực hiện ở nước ta trong thời kỳ chiến tranh thế giới II. Theo đó, thị trường Đông 

Dương sẽ là nơi cung cấp nguyên liệu, lương thực, nhân công,… cho chính quốc 

Pháp tham chiến. Tất cả các hoạt động này, đều phải dưới sự chỉ huy của chính quyền 

Pháp tại Đông Dương.  

1.2. Nam Kỳ dưới thời cai trị của chính quyền thực dân Pháp (1862 – 1939) 

Sau khi chiếm xong ba tỉnh miền Đông gồm Gia Định, Định Tường, Biên Hòa 

(1862) và ba tỉnh miền Tây gồm Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên (1867), thực dân 

Pháp xóa bỏ cách phân chia địa giới hành chính cũ của triều Nguyễn. Năm 1899, Lục 

tỉnh Nam Kỳ bị phân lại thành hai mươi mốt tỉnh. Chia lại đất Nam Kỳ, có lẽ thực 

dân Pháp muốn xóa nhòa hai chữ Lục tỉnh trong lòng người Việt, cũng là cách cắt đứt 

lòng lưu luyến với truyền thống yêu nước của người dân Nam Bộ, một thủ đoạn tâm 

lý bên cạnh các cuộc đàn áp những phong trào yêu nước kháng chiến. Song mặc dù 

vậy, tên gọi Nam Kỳ vẫn được duy trì cho đến tận năm 1945. 

1.2.1. Tổ chức bộ máy cai trị 

Sau khi chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ (Gia Định, Định Tường, Biên Hòa), 

thực dân Pháp coi Nam Kỳ là “đất đai nước Pháp”, coi nhân dân ở ba tỉnh này là 

“thần dân mới của Hoàng đế Napoleon”. Tiếp đến, thực dân Pháp chiếm ba tỉnh miền 

Tây (Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên), chúng sáp nhập ba tỉnh này vào “Nam Kỳ 

thuộc Pháp” (1867) và đặt cả Nam Kỳ lục tỉnh dưới chế độ thuộc địa, tách Nam Kỳ ra 

khỏi lãnh thổ Việt Nam thống nhất. 

Hai mươi ngày sau khi Pháp chiếm thành Gia Định là “thời kỳ các đô đốc” nắm 

toàn quyền về quân sự lẫn dân sự, thực hiện chế độ độc tài hết sức hà khắc. Đến năm 

1879, Le Myre De Vilers được cử sang làm Thống đốc Nam Kỳ, đây là Thống đốc 

dân sự đầu tiên, chấm dứt “ thời kỳ các đô đốc”. 
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Từ đó, Pháp bắt tay vào công cuộc thiết lập bộ máy cai trị Nam Kỳ.Vùng đất 

này thực dân Pháp áp dụng chế độ trực trị, đứng đầu là Thống đốc Nam Kỳ, có Hội 

đồng quản hạt và địa hạt, các tỉnh trưởng đều là người Pháp, người dân Nam Kỳ là 

“thần dân” của Pháp, triều đình Huế không có quyền gì ở đây. Đến năm 1876, Pháp 

chia Nam Kỳ ra thành bốn khu vực hành chính lớn, mỗi khu vực lại được chia nhỏ 

thành các hạt như sau: 

- Khu vực Sài Gòn có 5 tiểu khu: Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Bà Rịa và 

Gia Định. 

- Khu vực Mỹ Tho có 4 tiều khu: Mỹ Tho, Gò Công, Tân An và Chợ Lớn. 

- Khu vực Vĩnh Long có 4 tiểu khu: Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh và Sa Đéc. 

- Khu vực Bát Xắc có 6 tiểu khu: Châu Đốc, Hà Tiên, Long Xuyên, Rạch Giá, 

Cần Thơ và Sóc Trăng. 

Năm 1899, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định đổi tên “hạt” thành “tỉnh” và 

chia Nam Kỳ thành ba miền. Như vậy, Nam Kỳ có tất cả 20 tỉnh, phân bố như sau: 

- Miền Đông có 4 tỉnh: Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa và Bà Rịa. 

- Miền Trung có 9 tỉnh: Gia Định, Chợ Lớn, Mỹ Tho, Gò Công, Tân An, Vĩnh 

Long, Bến Tre, Trà Vinh và Sa Đéc. 

- Miền Tây có 7 tỉnh: Châu Đốc, Hà Tiên, Long Xuyên, Rạch Giá, Cần Thơ, Sóc 

Trăng và Bạc Liêu. 

Như vậy, có thể thấy sau khi chiếm được Nam Kỳ, thực dân Pháp đã xây dựng 

bộ máy cai trị. Đứng đầu bộ máy cai trị nơi đây là Thống đốc. Thống đốc chỉ đạo từ 

cấp tỉnh trở xuống và có quyền lập quy, quyền hành pháp, quyền tư pháp. Đặc biệt 

Thống đốc tại Nam Kỳ trải qua mô hình Thống đốc – quân sự sang Thống đốc – dân 

sự. Theo đó, chịu sự điều hành trực tiếp của Bộ hải quân và Thuộc địa sang Toàn 

quyền Đông Dương. 

Không những vậy, Pháp còn đặt ra nhiều sở ban ngành khác nhau để phụ tá cho 

Thống đốc như sở thương mại, sở canh nông. Và cũng như bộ máy cai trị của Pháp ở 

Bắc Kỳ và Trung Kỳ, đứng đầu cấp tỉnh ở Nam Kỳ là các công sứ người Pháp. Theo 

đó, chính quyền Pháp chia Nam Kỳ ra làm 20 tỉnh. Các chủ tỉnh Nam Kỳ được giao 

nhiệm vụ quản thủ sở hữu ruộng đât, điều này thì các xứ khác không có. Và khác với 
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Bắc Kỳ, Trung Kỳ không có ngân hàng chính sách tỉnh thì ở Nam Kỳ vẫn tồn tại 

ngân hàng chính sách tỉnh, nên chủ tỉnh có quyền sử dụng ngân sách này để chi phối 

các hoạt động trong tỉnh. 

 Toàn bộ hệ thống chính quyền dưới tỉnh là phủ, huyện, xã trên lãnh thổ Việt 

Nam đều do người Việt quản lý, với các chức tri phủ, tri huyện, tri châu, chánh tổng 

và lý trưởng, xã trưởng.  

Tóm lại, bộ máy cai trị của Pháp ở Nam Kỳ được thiết lập đầu tiên trong quá 

trình xâm lược của Pháp ở Đông Dương. Về bản chất, bộ máy đó nhằm thực hiện ý 

đồ chia để trị của thực dân Pháp, không có khác biệt nhiều so với bộ máy chính 

quyền ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ. Đó là bộ máy điển hình của chế độ thuộc địa với chính 

sách cai trị trực tiếp của thực dân Pháp, đảm bảo cho chúng kiểm soát chặt chẽ mọi 

đời sống xã hội thuộc địa. Với bộ máy chính quyền như vậy, thực dân Pháp đã ra sức 

kiềm kẹp, đàn áp về chính trị, thỏa sức bóc lột về kinh tế đối với nhân dân ta. Vì thế, 

bộ máy cai trị này của Pháp là điểm tựa vững chắc cho chúng thực hiện chính sách 

“kinh tế chỉ huy” ở vùng đất Nam Kỳ những năm 1939 – 1945. 

1.2.2. Kinh tế 

Theo nhận định của Phan Khoang, trong tác phẩm “Việt Nam Pháp thuộc sử” 

thì “Mục đích thứ nhất của công cuộc đi chiếm đất thực dân của các cường quốc là 

mục đích vật chất: tìm thị trường tiêu thụ hàng hóa mình sản xuất, tìm nơi cung cấp 

nguyên liệu cần thiết cho kỹ nghệ của mình”. [28;tr. 423]. Vì vậy, ngay sau khi chiếm 

được Nam Kỳ từ tay triều đình Huế, không đợi đến lúc thực dân Pháp đánh chiếm 

toàn bộ Việt Nam, thực dân Pháp mới xây dựng nền kinh tế Nam Kỳ, trái lại, ngay từ 

buổi đầu lúc đánh chiếm Nam Kỳ, Pháp đã tiến hành quy hoạch nền kinh tế Nam Kỳ 

theo hướng sản xuất tư bản chủ nghĩa để phục vụ cho xuất khẩu.  

Trước lúc đem quân đánh Nam Kỳ, các đô đốc Pháp đã được “ Ủy ban đặc biệt 

về xứ Cochinchine”, cung cấp thông tin về những nguồn lợi mà xứ  này hiện có. Đây 

là nguồn lợi sẽ giúp ích rất nhiều cho nền thương mại Pháp ở Viễn Đông. Theo Ủy 

ban, xứ Nam Kỳ có lúa gạo là mặt hàng xuất khẩu đem lại lợi nhuận cao. Chính vì 

vậy, khi vừa chiếm được Gia Định, các đô đốc Pháp đã mở cửa thương cảng Sài Gòn 

để thuyền bè các nước tự do vào Nam Kỳ mua bán. Tiếp đến, để khai thác tiềm năng 
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thương mại của Nam Kỳ, Pháp đã cho tiến hành quy hoạch lại thành phố Sài Gòn. 

Nhằm thu hút dân cư đến sinh sống và thu hút các nhà sản xuất đến làm ăn. Ngày 11 

tháng 04 năm 1861, đô đốc Charner ban hành Nghị định quy hoạch và thành lập 

thành phố Sài Gòn. Sau việc quy hoạch Sài Gòn là việc khuyến khích các nhà sản 

xuất, những nhà kỹ nghệ từ các nước đến làm ăn sinh sống tại Nam Kỳ. 

Song song đó, khi người Pháp đến Nam Kỳ, họ đã nghĩ đến việc khai thác miền 

Tây của xứ này. Nhờ công cuộc vét lạch, đào kênh của các kỹ sư Pháp, diện tích 

trồng trọt và sản lượng nông sản ngày càng tăng. Năm 1868, Nam Kỳ có 380.000 

mẫu tây ruộng, năm 1938 có đến 2.650.000 mẫu tây. Số gạo dư dùng đem đi xuất 

cảng là nguồn lợi lớn nhất của xứ này.  

Năm 1897, thực dân Pháp đã bắt đầu công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất 

với “chương trình Doumer” mà tinh thần cơ bản là: “Thuộc địa Đông Dương phải 

được đặc biệt dành riêng cho thị trường Pháp. Nền sản xuất ở thuộc địa này, chỉ 

được thu gọn trong việc cung cấp cho chính quốc (Pháp) nguyên liệu hay những vật 

phẩm mà nước Pháp không có. Công nghiệp nếu cần được khuyến khích thì cũng chỉ 

trong giới hạn nhằm bổ sung cho công nghiệp chính quốc chứ không được làm hại 

đến nền công nghiệp chính quốc.”[29;tr.113] 

Đầu thế kỷ XX, kinh tế Nam Kỳ có những biến đổi mạnh mẽ hơn. Năm 1918, “ 

Chương trình Albert Saurraut” ra đời thường được gọi là chương trình khai thác 

Đông Dương lần hai (sau Chiến tranh thế giới I), mà nội dung chủ yếu là tăng cường 

đầu tư để bóc lột thuộc địa ở mức cao hơn. Khác với cuộc khai thác thuộc địa lần I, 

trong cuộc khai thác lần II, tư bản Pháp gia tăng và tập trung vốn đầu tư. Trước hết là 

vào nông nghiệp rồi đến ngành mỏ, công nghiệp chế biến,  thương nghiệp và giao 

thông vận tải. 

Theo hướng đầu tư mới (ưu tiên cho nông nghiệp), thực dân Pháp tăng cường 

cướp đoạt ruộng đất, mở thêm đồn điền, vơ vét nông phẩm xuất khẩu. Ở Nam Kỳ, chỉ 

tính 10 năm sau chiến tranh thế giới I, số ruộng bị chúng cướp đoạt thêm là 503.300 

ha, trong số 775.700 ha trên phạm vi cả nước. 

Như vậy, chính sách kinh tế của thực dân Pháp đã làm kinh tế Nam Kỳ thay đổi 

về cơ cấu và tính chất, mất dần tính chất kinh tế phong kiến, trở thành một nền kinh 
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tế thuộc địa nửa phong kiến. Tính chất thuộc địa đóng vai trò chi phối nền kinh tế 

Nam Kỳ bấy giờ. Từ đây, kinh tế Nam Kỳ bị lệ thuộc vào nền kinh tế chính quốc. 

Theo đó, Nam Kỳ trở thành kho hàng cung cấp nguyên liệu và trở thành thị trường 

tiêu thụ cho chính quốc. Có thể khẳng định, dưới ảnh hưởng của 2 cuộc khai thác 

thuộc địa, kinh tế Nam Kỳ đã biến đổi theo hướng tư bản chủ nghĩa. 

1.2.3. Văn hóa-xã hội 

 - Xã hội 

Nửa đầu thế kỷ XIX, vùng đất phương Nam thuộc diện “đất rộng, người thưa”. 

Vào năm 1865, số dân đinh ở ba tỉnh miền Đông có khoảng gần 36.000 người. Khi 

thực dân Pháp đánh chiếm 3 tỉnh miền Tây có khoảng 447.000 người. Đến năm 1873, 

tổng dân số Lục tỉnh có 1.5000.000 người.[19;tr.161] 

Trong các thập niên đầu của thế kỷ XX, dân số vùng Lục tỉnh tăng khá nhanh. 

Theo số liệu thống kê của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đến năm 1921 dân số 

vùng Nam Kỳ khoảng 3,5 triệu người, đến năm 1931 là 4,4 triệu người. Theo số liệu 

thống kê của người Pháp các số liệu trên cũng không khác biệt nhiều. Cụ thể năm 

1929, dân số Nam Kỳ có 4.500.000 người. Số liệu này tương đối chính xác so với 

nguồn tư liệu của Nha Thống Kê trung ương ghi nhận năm 1931 dân số Nam Kỳ là 

4.483.000 người, xấp xỉ dân số Trung Kỳ (4.489.000 người), bằng phân nửa dân số 

Bắc Kỳ. [19;tr.161- 162] 

Như vậy, tính trung bình tốc độ tăng dân số của Nam Kỳ từ nửa đầu thế kỷ XX 

cao hơn cả nước. Mức độ tăng nhanh dân số ở xứ Nam Kỳ trong thời gian này là từ 

hai lý do. Ngoài khả năng cư dân trong vùng có tỉ lệ sinh cao, nguồn nhân lực còn 

được bổ sung từ các đợt chuyển cư từ Bắc vào Nam. Mặt khác, còn do bộ phận cư 

dân nước ngoài đến cư trú. Bộ phận dân cư đến Nam Kỳ cao nhất bấy giờ là người 

Hoa. Phần đông người Hoa tập trung ở Sài Gòn – Gia Định, Hà Tiên. Ngoài ra, số 

lượng người Pháp, Đức, Ấn đến Nam Kỳ ngày càng nhiều. 

Mật độ dân số trong vùng không đều. Phần lớn cư dân tập trung ở các đô thị lớn 

như: Sài Gòn – Chợ Lớn, Gia Định – Cần Thơ, Hà Tiên,…Trong khi đó, vùng đất 

mới khai hoang (từ phía Nam Tây Đô trở vào) dân cư lại thưa thớt. Dưới chính sách 

cai trị, đầu tư khai thác của thực dân Pháp, ở Nam Kỳ đã có sự chuyển biến xã hội 
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nhất định ở cả nông thôn và thành thị. Ở nông thôn, nạn cướp đất do bọn địa chủ thực 

dân và bọn tay sai phong kiến đã dẫn tới sự bần cùng hóa của nông dân. Vì vậy, tạo 

ra tầng lớp tá điền ở Nam Bộ. Tiếp đến là sự biến đổi của giai cấp địa chủ gồm nhiều 

loại hơn thời phong kiến: địa chủ Pháp, địa chủ quan lại, địa chủ thường, đại địa chủ 

kiêm công thương gia.  

Đầu thế kỉ XX, Sài Gòn – Chợ Lớn đã phát triển thành một khu đô thị lớn ở phía 

nam Đông Dương. Các đô thị, thị trấn khác như Biên Hòa, Mỹ Tho cũng dần dần 

phát triển. 

Cùng với sự phát triển của đô thị và công thương nghiệp ở Nam Kỳ, vào đầu thế 

kỷ XX, tầng lớp tư sản Việt Nam đầu tiên đã xuất hiện. Một số có quyền lợi kinh tế 

gắn liền với Pháp. Một số xuất thân từ lớp địa chủ giàu có chuyển sang kinh doanh 

công thương nghiệp với ý thức chống lại độc quyền công thương của thực dân Pháp. 

Một số đã có ý thức hùn vốn lại thành lập những công tu lớn để có thể cạnh tranh với 

Pháp và ngoại kiều. 

Cùng với giai cấp tư sản tại Nam Kỳ cũng như trong cả nước, ở các đô thị, nhất 

là Sài Gòn – Chợ Lớn, tầng lớp tiểu tư sản cũng phát triển hơn trước, bao gồm những 

tiểu thương, tiểu chủ, trí thức, học sinh, viên chức, và những người làm dịch vụ. 

Đông nhất là những người làm nghề thủ công và buôn bán nhỏ.  

Bên cạnh đó, còn có lớp người làm thuê ăn lương, trong đó có một số đã trở 

thành những người vô sản công nghiệp. Khác với công nhân các nước tư bản phương 

Tây, mà phần đông xuất thân từ dân nghèo thành thị, lớp công nhân này chủ yếu xuất 

thân từ những nông dân còn gắn bó nhiều với nông thôn, với cộng đồng làng xã. Tuy 

mới vào nhà máy nhưng họ đã có những nét chung là phát triển ngày càng cao về số 

lượng. Năm 1910, nhà máy rượu Bình Tây có khoảng 300 công nhân, nhà máy rượu 

Ba Son có trên 1000 công nhân, các nhà máy xay xát gạo ở Sài Gòn, Chợ Lớn có 

khoảng 3000 công nhân. 

Sau chiến tranh thế giới I, chính sách tăng cường đầu tư, đẩy mạnh khai thác 

thuộc địa của thực dân Pháp đã đưa lại một hệ quả là sự trưởng thành nhanh chóng về 

số lượng và chất lượng của công nhân Việt Nam nói chung, đội ngũ công nhân Nam 

Kỳ nói riêng. 
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Tóm lại, đến đầu thế kỉ XX, xã hội Nam Kỳ có những biến đổi mạnh mẽ. Dưới 

sự cai trị của thực dân Pháp, nhiều giai tầng trong xã hội xuất hiện như: tư sản, công 

nhân, tiểu tư sản… Các tầng lớp này, đã tạo ra của cải vật chất cung cấp cho thực dân 

Pháp. Vì vậy, đến khi chính quốc Pháp xảy ra chiến tranh, thực dân Pháp ở Nam Kỳ 

lại càng ra sức bóc lột họ nhiều hơn. Từ đó, làm cho đời sống của nhân dân vùng đất 

này lâm vào khốn khổ.  

 - Về văn hóa – giáo dục  

Chính sách ngu dân về giáo dục, đầu độc về văn hóa là chính sách nhất quán của 

thực dân Pháp trong quá trình cai trị Nam Kỳ. 

Trước năm 1862, thực dân Pháp chưa có chính sách rõ rệt về giáo dục, còn tạm 

thời duy trì tình trạng dạy và học chữ nho trong dân gian. Sau đó, thực dân Pháp mở 

trường Thông ngôn dạy chữ quốc ngữ và chữ Pháp đào tạo viên chức từ làng, tổng 

đến huyện, tỉnh làm tay sai cho Pháp. Đến năm 1871, lập trường Sư phạm thuộc địa, 

năm 1873 lập trường Hậu bổ (college des stagiaires) đào tạo giáo viên, quan chức,… 

Đầu thế kỷ XX, dưới chế độ toàn quyền Paul Bert (năm 1905) mới có chủ 

trương “cải cách giáo dục”, lập ra ba bậc học:  ấu học, tiểu học và trung học. Đến thời 

của toàn quyền Đông Dương Albert Sarraut đã ra nghị định ban hành “Quy chế 

chung về ngành giáo dục công ở Đông Dương” ngày 21/12/1917. Với những chủ 

trương trên đã là cho nền giáo dục nước ta bị ảnh hưởng nhất định. Cả ba kỳ Bắc, 

Trung, Nam đến năm 1913 chỉ có khoảng 100.000 học sinh trong tổng số 20 triệu 

dân. Tính đến những năm 20 của thế kỷ XX, nước Việt Nam chỉ có khoảng 5 trường 

trung học công, trong đó Sài Gòn có 3 trường: Lycée Chasseloup Laubat và Trường 

nữ trung học Sài Gòn, sau đó thêm Lycée Petrus Ký; còn lại là Collège Mỹ Tho và 

Collège Cần Thơ. Đặc biệt các trường tiểu học và trung học đều phải dùng tiếng Pháp 

làm chuyển ngữ học địa lý và lịch sử nước Pháp; sự nghiệp của nước Pháp ở Đông 

Dương; tổ chức cai trị của người Pháp ở Việt Nam; bổn phận đối với nước Pháp gồm:  

1. Phải biết yêu kính nước Pháp 

2. Phải biết ơn nước Pháp 

3. Phải phục vụ nước Pháp 

4. Phải trung thành với nước Pháp,… 
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Chính sách và chương trình giáo dục như trên được thực dân Pháp thực hiện 

suốt trong quá trình cai trị Nam Kỳ, nhằm mục đích đào tạo đội ngũ tay sai cho chính 

quyền thuộc địa. Vì vậy, tác giả Lê Thành Khôi đã từng nhận định: “Nền giáo dục

mới hướng tới một sự đồng hóa tách rời khỏi hoàn toàn truyền thống và chỉ giới hạn 

cho một thiểu số trở thành những nhân viên thừa hành” [25; tr.103]. 

Cùng với quá trình hiện đại hóa nền giáo dục theo kiểu phương Tây, đời sống 

văn hóa, tinh thần của người dân Nam Kỳ cũng biến đổi nhanh chóng. Các phương 

tiện thông tin và truyền thông phát triển mạnh mẽ: hàng loạt tờ báo, tạp chí bằng 

tiếng Việt và tiếng Pháp đã ra đời. Để kiểm soát, chính quyền Pháp đã ra sắc lệnh về 

báo chí. Trong đó quy định: chủ nhiệm, chủ bút phải là người Pháp hoặc có quốc tịch 

Pháp; không có giấy phép không được ra báo. Mặc dù vậy ở Sài Gòn – Nam Kỳ, vào 

cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, đã có một số tờ báo ra đời và hoạt động như Gia 

Định báo (1865), Nhật trình Nam Kỳ (1883), Nam Kỳ địa phận (1883), Đại Nam 

đồng văn nhật báo (1892), Phan Yên báo (1898), Nông Cổ Mín Đàm (1901), Lục 

Tỉnh Tân Văn (1907); các tờ báo này đều do người Pháp làm chủ nhiệm. Sau đó, có 

thêm một số báo do người Việt làm chủ nhiệm như: Nam Trung nhật báo (1917) của 

Diệp Văn Kỳ, Đại Việt tạp chí (1918) của Hồ Biểu Chánh, Nữ giới chung (1918) do 

Sương Nguyệt Anh làm chủ bút, đây là tờ báo phụ nữ đầu tiên xuất bản ở nước ta,… 

Trong số này, Nông Cổ Mín Đàm và Lục tỉnh Văn Tân là hai tờ báo mang màu sắc 

tiến bộ, cổ động mạnh mẽ cho công cuộc “minh tân” (kêu gọi mở mang việc kinh 

doanh nông công thương của người bản xứ, học tập văn hóa và khoa học phương 

Tây, chống thủ cựu, bỏ hủ tục, chống mê tín dị đoan); trong khi đó, tờ Nữ Giới 

Chung lại cổ động cho quyền bình đẳng nam nữ và cổ vũ phụ nữ nâng cao tri thức 

khoa học, văn hóa và ý chí tự lực,…  

Như vậy, trước sự tấn công của đế quốc Pháp và  sự du nhập mạnh mẽ của nền 

văn hóa phương Tây, văn hóa Việt Nam đã có những thay đổi. Một trong những thay 

đổi đó là: “Văn hóa Việt Nam xưa kia trọng “ thiện” hơn, hơn “ chân”,“mỹ”, thì nay 

với ảnh hưởng của văn hóa Tây phương, người Việt Nam thiên trọng “mỹ”, “chân”, 

mà xao lãng “thiện”, khiến thế quân bình vẫn chưa sao lập lại được”. [28; tr. 437] 
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Tóm lại, trong những năm 1862 - 1939, tại Nam Kỳ, Pháp đã đầu tư khai thác về 

kinh tế và thực thi hàng loạt các chính sách về chính trị, văn hóa, giáo dục. Từ đó, 

thực dân Pháp đã du nhập vào xứ này một phương thức sản xuất mới có tính chất tư 

bản chủ nghĩa. Sự hiện diện của phương thức sản xuất mới  góp phần làm cho kinh tế 

Nam Kỳ có những chuyển biến nhất định. Tuy nhiên, nền kinh tế nơi đây vẫn phải 

phụ thuộc chặt chẽ vào chính quốc. Vùng đất Nam Kỳ là thị trường nguyên liệu và 

tiêu thụ của thực dân Pháp. Vì vậy, những năm 1939 – 1945, chính quốc Pháp tham 

gia chiến tranh thế giới II. Vùng đất này là nơi khai thác tài lực, vật lực cho Pháp đổ 

vào cuộc chiến. Theo tinh thần đó, xứ Nam Kỳ là một trong những nơi thực dân Pháp 

thi hành chính sách “kinh tế chỉ huy” triệt để nhất. 

1.3. Hoàn cảnh ra đời và nội dung chính sách “kinh tế chỉ huy” ở Việt Nam 

(1939 – 1945) 

1.3.1. Hoàn cảnh ra đời 

1.3.1.1. Tình hình thế giới 

Ngày 1 tháng 9 năm 1939, phát xít Đức tiến công Ba Lan, chiến tranh Thế giới 

thứ hai chính thức bùng nổ. Đây là hậu quả tất yếu trong quá trình phát triển mâu 

thuẫn của các nước tư bản chủ nghĩa trên thế giới. Mâu thuẫn này xuất hiện ngay sau 

Hội nghị Versailles, do sự phân chia không đồng đều, không đáp ứng được lòng ham 

muốn của nhiều nước tư bản. 

Đế quốc Pháp là một trong những nước tham chiến nên trong chính sách đối nội, 

vin cớ Đảng cộng sản Pháp đã lên tiếng ủng hộ Liên Xô, ngày 29/09/1939 Tổng 

thống Lebrun ký sắc lệnh giải tán Đảng Cộng sản Pháp và đàn áp những người tiến 

bộ. 

Đông Dương là một thuộc địa giàu có của Pháp, tạo cho đế quốc Pháp có vị trí 

mạnh ở Châu Á và đem lại cho nước Pháp rất nhiều quyền lợi. Vì vậy, Pháp lo lắng 

cho số phận thuộc địa ở Đông Dương, nhất là từ năm 1937, phát xít Nhật ngày càng 

mở rộng đánh chiếm Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc đã rút về Trùng Khánh. 

Tháng 10/1938, Nhật chiếm Quảng Châu. Tháng 2/1939, quân Nhật đổ bộ lên đảo 

Hải Nam. Tháng 3/1939, Nhật chiếm Hoàng Sa, rồi Trường Sa, án ngữ đường ra vào 
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của vịnh Bắc Kỳ. 

Để bảo vệ chủ quyền thống trị thuộc địa Đông Dương bằng quân sự, tháng 7/ 

1939, Pháp quyết định cử tướng Catroux sang làm toàn quyền thay cho Brévié. Thế là 

Pháp quay trở lại thời kỳ cai quản Đông Dương bằng các đô đốc tướng lĩnh. Nhưng, 

có điều đã khác trước, lần này từ Catroux, Decoux, rồi đến Henri Navarre, vẫn không 

giữ nổi Đông Dương, mà đều phải lần lượt cuốn gói ra đi. 

Ngày 2/9/1939, Catroux đặt chân lên Đông Dương. Bọn cai trị thuộc địa thực thi 

ngay hàng loạt chính sách phản động. 

Tháng 4/1940, phát xít Đức đánh chiếm các nước ở bán đảo Bắc Âu, hướng mũi 

tiến công vào Hà Lan, Bỉ, Lúcxămbua, nhằm thẳng vào nước Pháp. 

Ngày 16/6/1940, quân Đức tiến vào Pairis bỏ ngỏ. Một chính phủ phản động, 

tay sai của chủ nghĩa phát xít ở Pháp chính quốc được thành lập, do Pétain cầm đầu. 

Ngày 22/6/1940, chính phủ Pétain ký với phát xít Đức hiệp ước ngừng bắn, chấp 

nhận mọi điều kiện đầu hàng phát xít Đức. Ngay sau khi đầu hàng phát xít Đức, 

chính phủ Pétain đã khẳng định đường lối phục vụ lợi ích của chủ nghĩa phát xít bằng 

hàng loạt các chính sách đối nội và đối ngoại. Đối với khu vực Viễn Đông, chính 

sách đó thể hiện bằng việc ra nghị định triệu hồi tướng Catroux về nước và bổ nhiệm 

Phó đô đốc Decoux, nguyên tư lệnh lực lượng hải quân Pháp tại Viễn Đông, làm 

Toàn quyền Đông Dương. 

Ngày 20/7/1940, Decoux đến Hà Nội và chính thức thay Catroux làm Toàn 

quyền Đông Dương. Phân tích sự kiện này, Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 

7 của Đảng Cộng sản Đông Dương (11/1940) vạch rõ: “ Chính tên Toàn quyền 

Catroux đã mở đường cho giặc Nhật vào Đông Dương …., nhưng Catroux nhượng 

Nhật với đôi chút dè dặt, nên Nhật ép chính phủ phản động Pétain truất ngôi 

Catroux, cử Decoux, một tên phản động hơn thế chân. Ngay hôm mới nhận chức, tên 

đầy tớ hèn nhát của đế quốc phát xít này tuyên bố trắng ngay rằng sẽ giúp vào việc 

lập nên một trật tự mới ở Á Đông và trên thế giới… Vả lại, bọn tư  bản cá mập

ở thuộc địa mà Decoux  làm đại biểu muốn thỏa hiệp với Nhật để tìm chỗ tiêu  thụ hàng

hóa như cao su, quặng mỏ,….” [69; tr. 36]. 
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Tóm lại, việc Pháp tham gia chiến tranh Thế giới II  đã làm thay đổi chính sách 

của họ ở cả chính quốc lẫn thuộc địa. Việt Nam là một trong những thuộc địa của 

Pháp. Vì thế, Việt Nam đã trở thành nơi cung cấp sức người sức của cho chính quốc 

Pháp tham chiến. Để vơ vét được ngày càng nhiều nguồn tài lực và vật lực, thực dân 

Pháp đã thi hành chính sách “kinh tế chỉ huy” ở Việt Nam. 

1.3.1.2 Tình hình trong nước 

Chiến tranh thế giới thứ hai không chỉ làm thay đổi cục diện chính trị thế giới 

mà còn tác động trực tiếp đến các nước thuộc địa và phụ thuộc, trong đó có Việt 

Nam. Trong lúc này, bọn thực dân Pháp ở Đông Dương lo sợ cả ngọn lửa cách mạng 

giải phóng dân tộc của nhân dân Đông Dương, lẫn sự đe doạ nhảy vào Đông Dương 

của phát xít Nhật. Để đối phó, thực dân Pháp thực hiện chính sách thời chiến, ra sức 

phát xít hóa bộ máy thống trị, thẳng tay đàn áp phong trào cách mạng của nhân dân 

ta.  

Về chính trị, toàn quyền Catroux bắt tay vào chiến dịch khủng bố. Ngày 8 tháng 

9 năm 1939, Catroux ra lệnh cấm mọi hoạt động chính trị, trước hết nhằm đánh vào 

Đảng Cộng sản Đông Dương và các tổ chức quần chúng của Đảng.“ Cấm hết thảy 

mọi hoạt động có tính chất trực tiếp hay gián tiếp tuyên truyền các khẩu hiệu của 

Quốc tế Cộng sản hay những tổ chức do Quốc tế cộng sản kiểm soát.  

Giải tán hết thảy các hội ái hữu hay cá nhân nào có liên hệ với Đảng Cộng sản, 

những tổ chức có hay không có liên hệ với Đảng cộng sản mà hoạt động theo khẩu 

hiệu của Đệ tam Quốc tế cũng bị giải tán (….). 

Cấm hết thảy những đồ in, phát hành, tặng hay bán hay trưng bày, những đồ in 

hay tranh vẽ, nói chung là cấm hết thảy những tài liệu tuyên truyền của Đệ tam Quốc 

tế hay các tổ chức liên quan với Đệ tam Quốc tế”. [13; tr. 466 - 467]  

Trên khắp đất nước, đảng viên Đảng Cộng sản bị truy lùng, bắt bớ. Hàng ngàn 

người cộng sản và yêu nước bị cầm tù trong các nhà tù. Hàng loạt báo chí cách mạng 

và tiến bộ bị đóng cửa. Chỉ tính riêng Nam Kỳ, tới ngày 30/9/1939 đã có 166 người 

bị bắt giữ, 2 tờ báo hàng ngày, 14 tờ báo tiếng Việt, 2 tuần báo tiếng Pháp bị đóng 

cửa. [69; tr.25] 
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Về kinh tế, chính quyền thực dân Pháp tăng cường vơ vét sức người và sức của 

ở thuộc địa để cung ứng cho cuộc chiến tranh đế quốc. Chính sách phản động trên 

của chúng đã đẩy nhân dân ta vào cảnh sống ngột ngạt bần cùng. Mặt khác, thực dân 

Pháp thi hành chính sách thoả hiệp, tiếp tay cho Nhật mở rộng chiến tranh đế quốc 

xâm lược.  Chính Toàn quyền Catroux đã từng tuyên bố rằng “Đông Dương phải để 

cho nước Pháp sử dụng nguồn nhân lực của mình”. [20; tr. 33] 

Đến năm 1940, Đô đốc Decoux thay Catroux làm toàn quyền, hy vọng lập lại 

thời kỳ chính quyền của các Đô đốc như hồi cuối thế kỷ XIX, nhưng từ ngày 

18/6/1940 Nhật đã lợi dụng lúc Pháp mất nước để đòi yêu sách và ngày 22/9/1940 

chúng đã đổ quân vào Đông Dương, ném bom Hải Phòng, đánh chiếm Lạng Sơn. 

 Như vậy, có thể thấy phát xít Nhật đã thực sự chiếm đóng nước ta trong khi 

thực dân Pháp vẫn còn đó. Điều này, khiến cho sự áp bức, bóc lột mà nhân dân ta 

gánh chịu tăng lên gấp bội. Tình hình này, đúng như Trung ương Đảng nhận định: 

“Bọn phát xít Pháp ở Đông Dương hoàn toàn chỉ là một con chó giữ nhà cho Nhật, 

phải thắng tay đàn áp để giữ vững hậu phương cho Nhật, phải bắt lính, bắt phu và 

cung cấp tiền tài cho Nhật”. [61; tr. 409] 

Ngay sau đó, Pháp – Nhật bắt tay nhau thông qua hàng loạt các hiệp định – hiệp 

ước. Những hiệp định – hiệp ước này như là bước đệm cho việc thi hành chính sách 

“kinh tế chỉ huy” mà Pháp – Nhật cùng thực hiện.  

Tháng 7/1941 Nhật buộc Pháp ký hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương. Ngày 

8/12/1941 Nhật gây ra chiến tranh Thái Bình Dương, Hiệp định quân sự Nhật - Pháp 

được ký kết, Đông Dương trở thành một căn cứ, là bàn đạp của Nhật ở Đông Nam Á. 

Và dĩ nhiên giữa Pháp và Nhật lúc này đã bắt đầu mối quan hệ bất bình đẳng. Trong 

mối quan hệ đó, Pháp buộc phải nhượng bộ ngày càng nhiều trước những yêu sách 

của Nhật. Một trong những nhượng bộ lớn nhất, là việc Pháp ký kết với Nhật những 

hiệp định kinh tế đem lại cho Nhật nhiều quyền lợi quan trọng. Đặc biệt là trong lĩnh 

vực cung ứng lúa gạo, tiền bạc. 

- Các hiệp định, hiệp ước được ký kết giữa chính quyền thực dân Pháp với 

phát xít Nhật 

Như đã trình bày ở phần trên, sau khi cho quân đội vào chiếm đóng Đông 
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Dương, Nhật đã lựa chọn con đường dùng chính quyền thực dân Pháp như một công 

cụ tay sai. Nhằm mục đích thực hiện tham vọng chính trị và kinh tế của họ. Với  

những ưu thế trên chiến trường, Nhật đã ép buộc chính quyền Pháp ký kết những hiệp 

định, hiệp ước để chia sẻ quyền lợi. Tất cả những gánh nặng này, lẽ dĩ nhiên đều do 

nhân dân ta gánh chịu. 

Hiệp định 6/5/1941  

Dưới sức ép của phát xít Nhật, thực dân Pháp buộc phải có những nhượng bộ 

quan trọng trong quan hệ về kinh tế với Nhật, được thể hiện bằng một số văn bản ký 

kết vào ngày 6/5/1941 giữa đặc sứ Pháp tại Nhật là Aden và Rôbanh với ngoại trưởng 

Nhật Matsuoka và đặc sứ Matsumyia. [50; tr.328] 

Các văn bản được ký kết bao gồm: 

1. Hiệp ước về cư trú và hàng hải: thỏa thuận cho dân Nhật và dân Đông 

Dương (gồm cả người Pháp và bản xứ) được hưởng trên lãnh thổ của nhau một số 

quyền theo chế độ “ tối huệ quốc”’ như việc mua động sản hay bất động sản, thuê 

nhà, kinh doanh thương mại hay kỹ nghệ, lập hội buôn, học hành,… và một số quyền 

theo chế độ “ đồng đẳng với người bản quốc” như thông hành, cư trú, lập kỹ nghệ chế 

tạo, pháp luật, tố tụng,…; thỏa thuận cho tàu biển của Pháp, Nhật được tụ do vào các 

hải cảng của Nhât và Đông Dương và được hưởng chế độ thuế quan ngang nhau. [51; 

tr.328] 

2. Hiệp ước về thuế quan và thương mại: thỏa thuận hàng hóa của Đông 

Dương xuất sang Nhật và ngược lại đều được hưởng một chế độ thuế quan rất nhẹ, 

với các mức: miễn thuế hoàn toàn, thuế suất dưới mức tối thiểu và mức thuế dành cho 

“ tối huệ quốc”. Kèm theo văn bản này là danh mục các mặt hàng của mỗi bên được 

hưởng các mức thuế quy định (Nhật có 300 mặt hàng, trong đó 50 được miễn hoàn 

toàn, Đông Dương có 16 mặt hàng, trong đó có 14 được miễn hoàn toàn). Hiệp ước 

cũng quy định các thể thức thanh toán giữa 2 nước sẽ giao cho Ngân hàng Đông 

Dương và Ngân hàng Yôkôhama, có giá trị đến tháng 12 năm 1943 và sẽ tiếp tục còn 

hiệu lực nếu hai bên vẫn thừa nhận. Lễ trao đổi văn kiện chính thức đã được chính 

phủ hai nước phê chuẩn, được tiến hành vào ngày 5/7/1941 tại Tôkyô.. [51; tr.329] 

Những bản hiệp ước này trên thực tế đã mở cửa cho Nhật xâm nhập vào kinh tế 
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Đông Dương một cách mạnh mẽ. Trong điều kiện chiến tranh ngày càng ác liệt, phát 

xít Nhật đã dùng sức mạnh quân sự thúc ép thực dân Pháp đi từ nhượng bộ này đến 

nhượng bộ khác về kinh tế. 

Hiệp định 20/1/1941  

Báo cáo của J. Decaudin, đứng đầu Văn phòng Ban chỉ đạo kinh tế Đông Dương 

về các điều ước ký kết giữa Pháp và Nhật tại Tokyo ngày 20 tháng 01 năm 1941 đã 

khẳng định: “ Theo tinh thần văn bản, chính phủ Pháp cam kết, trong năm 1941 (về 

nguyên tắc, trước 30 tháng 09), cung cấp từ Đông Dương cho Nhật Bản 700.000 tấn 

gạo trắng, trong đó có 500.000 tấn gạo trắng loại 1 (25% tấm) và 200.000 tấn gạo 

trắng loại 2 (40% tấm). Việc giao nộp thực hiện tại cảng Sài Gòn, trên cở sở giá cả 

được ấn định có giá trị trong cả năm. 

Trong năm 1941, Đông Dương được giữ lại quyền xuất khẩu sang Pháp và các 

thuộc địa Pháp 200.000 tấn gạo nhưng cam kết sẽ dành cho Nhật những khối lượng 

gạo mà Pháp và các thuộc địa Pháp có thể sẽ không nhận được. 

Ngoài ra, hiệp ước cũng dự kiến khả năng cho Đông Dương có quyền xuất khẩu 

120.000 tấn gạo trắng sang nhượng địa Pháp ở Thượng Hải, tuy nhiên với điều kiện 

là số dự trữ dư để xuất khẩu của vụ mùa 1940 – 1941 phải khoảng trên 900.000 tấn 

gạo trắng. 

Cuối cùng, đã thành lập một “ủy ban thường trực hỗn hợp” gồm những đại diện 

chính phủ liên bang và phái đoàn Nhật tại Đông Dương, ủy ban có nhiệm vụ nghiên 

cứu các hình thức trao đổi có thể khác nhau để xuất sang Nhật và giám sát nói chung 

mọi vấn đề liên quan đến việc thực hiện hiệp ước Pháp – Nhật”. [56; tr. 576]. 

Hiệp định 18/7/1942 

Để thực hiện việc Đông Dương cung cấp theo định mức năm 1942, Nhật đã 

buộc Pháp phải tổ chức ký văn bản hiệp định vào ngày 18 tháng 7 năm 1942. Dự buổi 

ký kết này phía Nhật có Yoshisawa, Đại sứ, Kuriyama, Tổng thư ký phái bộ Nhật tại 

Đông Dương, Uchiyama, Công sứ; Minoda, Tổng lãnh sự Nhật tại Nam Kỳ ; Ogawa, 

Giám đốc kinh tế của phái bộ Nhật. Về phía Pháp có toàn quyền Decoux, Thống đốc 

Nam Kỳ Rivoal, Giám đốc đối ngoại Boisanger, Giám đốc kinh tế Martin,chánh văn 

phòng Toàn quyền Đông Dương Haelewyn. 
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Báo cáo của Thống sứ Nam Kỳ ngày 27 tháng 7 năm 1942 cho biết: “Hiệp ước 

Pháp – Nhật liên quan đến việc xuất khẩu gạo của Nam Kỳ sang Nhật trong năm 

1942 được ký kết tại Sài Gòn ngày 18 tháng 7 năm 1942. Theo đó, chính phủ Liên 

bang Đông Dương cam kết giao cho chính phủ Nhật Bản 1.050.000 tấn gạo và tấm 

trước ngày 31 tháng 10 năm 1942 và 45.000 tấn bột gạo trắng vào trước ngày 31 

tháng 12 năm 1942. 

Điều kiện bắt buộc đối với khối lượng gạo giao nộp là chỉ bao gồm các loại gạo 

loại 1 (25 % tấm) và loại 2 (40 % tấm), không quy định số lượng cho mỗi loại. Như 

vậy Ty (Ty lúa = Comptor des riz et mais) có thể giao số gạo với hai chủng khác 

nhau tùy theo khả năng của thị trường. 

Hạn mức 1.050.000 tấn tất nhiên bao gồm cả số kết toán của hạn mức 700.000 

tấn phải giao trong năm 1941, nhưng không bao gồm số nợ dư của đợt giao 30.000 

tấn đã dự kiến vào tháng 12 năm 1941 được mang sang tháng 01 năm 1942, lên tới 

khoảng 24.000 tấn. Như vậy số gạo phải xuất cho Nhật trong năm 1942 sẽ là 

1.074.000 tấn. Ủy ban thường trực hỗn hợp, thành lập theo hiệp định ngày 20 tháng 

01 năm 1941, được tái khẳng định. Ủy ban bao gồm Tổng lãnh sự Nhật tại Sài Gòn, 

một đại diện công ty Mitsui Bussan Kaisha, Giám đốc Ty Gạo và Ngô và ủy ban 

chính phủ bên cạnh Ty, Ủy ban sẽ xác định khối lượng gạo hàng tháng mà Ty Gạo và 

Ngô phải giao nộp”. [56; tr. 577] 

Hiệp định 25/1/1943 

Tờ trình của Giám đốc kinh tế ngày 28 tháng 01 năm 1943 viết: “Nó (hiệp ước 

25/1/1943) gồm những điểm chính như sau: chính phủ Đông Dương cam kết giao 

nộp cho Nhật bản 1.050.000 tấn gạo và tấm cùng 66.000 tấn bột trắng trước ngày 31 

tháng 12. Số kết toán của hạn mức gạo, tấm phải nộp năm 1942 chưa nộp tính đến 31 

tháng 12 năm 1942 lên đến 75.904 tấn phải được giao nộp vào năm 1943, không nằm 

trong hạn mức 1.050.000 tấn. Như vậy khối lượng toàn bộ số gạo và tấm phải xuất 

lên đến 1.125.904 tấn. 

Số kết toán hạn mức 45.000 tấn bột trắng theo quy định của hiệp ước 1942 mà 

chính phủ Nhật Bản chưa nhận được vào ngày 31 tháng 12 được hủy bỏ. 
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Chính phủ Đông Dương được quyền giao trong hạn mức 1.050.000 tấn số gạo 

các loại tùy theo khả năng của thị trường, bao gồm các loại gạo đặc biệt, gạo rẫy, 

Giava hoặc cargo (gạo không đóng bao) và gạo tấm. Tuy nhiên, chính phủ cam kết 

giao cho Nhật số lượng gạo loại 2 tối thiểu là 815.000 tấn. 

Không một thay đổi nào đưa ra ngoài các điều kiện đã quy định trong hiệp ước 

20 tháng 1 năm 1941 và 18 tháng 7 năm 1942. Tuy nhiên, tiến độ giao nộp không 

phải giao nộp hàng ngày theo Ủy ban thường trực hỗn hợp, mà được ấn định theo lịch 

được đính kèm trong hiệp định: 

Tháng 1:  75.904 tấn 

Tháng 2:  90.000 tấn 

Tháng 3:  125.000 tấn 

Tháng 4:  125.000 tấn 

Tháng 5:  125.000 tấn 

Tháng 6:  125.000 tấn 

Tháng 7:  110.000 tấn 

Tháng 8:   110.000 tấn 

Tháng 9:  90.000 tấn 

Tháng 10:  70.000 tấn 

Tháng 11:  40.000 tấn 

Tháng 12:  40.000 tấn 

(Tổng cộng: 1.125.904 tấn) [56; tr. 578] 

Hiệp định 5/1/1944 

Tờ trình của Bộ Thuộc Địa ngày 2 tháng 4 năm 1944 về hiệp ước Pháp – Nhật 

viết: “ Hiệp ước Pháp – Nhật liên quan đến việc giao nộp gạo sang Nhật được ký kết 

tại Sài Gòn ngày 5 tháng 1 năm 1944 gồm những khoản chủ yếu sau: 

Chính phủ Đông Dương cam kết giao nộp cho chính phủ Nhật 900.000 tấn gạo 

và tấm trước 31 tháng 12 năm 1943 chưa nộp đủ tính đến ngày 31 tháng 12 năm 

1943. 

Chính phủ Đông Dương được quyền giao số gạo này theo sự lựa chọn về chủng 

loại tùy theo khả năng của thị trường. Tuy nhiên, chính phủ Đông Dương cam kết sẽ 
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giao tối thiểu một khối lượng gạo 585.000 tấn gồm các loại 1-2-3 (tức loại 25%, 40% 

và 50% tấm) và một khối lượng tối đa gồm: 135.000 tấn gạo trắng có chất lượng bằng 

hay hơn loại gạo tròn và dài 20% tấm; 135.000 tấn gạo cargo (gạo không đóng bao); 

45.000 tấn. 

Số kết toán định mức 66.000 tấn bột trắng theo quy định của hiệp định năm 

1943 mà chính phủ Nhật chưa nhận tính đến ngày 31 tháng 12 năm 1943 được hủy 

bỏ. Không có một định mức bột nào được ấn định cho năm 1944, nếu có phát sinh 

khối lượng bột phải nộp cho Nhật trong năm 1944 thì phải thông qua bằng một hiệp 

định giữa chính phủ Nhật và chính phủ Đông Dương. 

Các điều kiện chung về giao nhận số gạo và sản phẩm phụ là không thay đổi. 

(Giá cả được ấn định trước và có giá trị trong cả năm, giao hàng tại boong tàu hay tại 

kho cảng). 

Tiến độ giao nộp được ấn định trước lịch đính kèm trong hiệp định: 

Tháng 1:  30.000 tấn 

Tháng 2:  85.0000 tấn 

Tháng 3:  120.000 tấn 

Tháng 4:  120.000 tấn 

Tháng 5:  115.000 tấn 

Tháng 6:  110.000 tấn 

Tháng 7:  100.000 tấn 

Tháng 8:  80.000 tấn 

Tháng 9:  70.000 tấn 

Tháng 10:  30.000 tấn 

Tháng 11:  20.000 tấn 

Tháng 12:  20.000 tấn 

(Tổng cộng:          900.000 tấn) [56; tr. 579] 

Qua những hiệp định - hiệp ước trên, có thể thấy Hiệp định kinh tế được ký kết 

ngày 6 tháng 5 năm 1941 là sự thỏa thuận đầu tiên nhằm tăng cường sự hợp tác giữa 

chính quyền thực dân Pháp ở thuộc địa và phát xít Nhật. Hiệp định này đã đem lại 

cho Nhật  nhiều quyền lợi quan trọng ở Đông Dương, đặc biệt trong lĩnh vực cung 



 

34 

ứng lúa gạo. Nhờ hiệp định này, Nhật có thể giải quyết được vấn đề lương thực cho 

quân đội và người dân Nhật giữa lúc bị mất mùa ở Nhật và Triều Tiên. Kể từ sau hiệp 

định trên, hàng năm Nhật buộc chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương ký kết một 

văn bản hiệp ước mới cam kết thu nộp cho Nhật một khối lượng gạo lớn nhằm thỏa 

mãn nhu cầu lương thực của Nhật. Và càng về sau số lượng ngày càng tăng, năm 

1941 thực dân Pháp cung cấp cho Nhật khoảng 700.000 tấn gạo, năm 1942 tăng lên 

1.074.000 tấn gạo, năm 1943 là 1.125.000 tấn gạo, năm 1944 là 900.000 tấn. [32; 

tr.359] 

Thông qua các hiệp định – hiệp ước này, có thể thấy mọi hoạt động thu thóc của 

Pháp thực hiện trong giai đoạn chiến tranh Thế Giới II, là nhằm thực hiện mệnh lệnh 

cưỡng chế của Nhật. Việc làm này đã dẫn đến tình trạng vét cạn nguồn lương thực ở 

Việt Nam. Đây cũng chính là tài liệu tố cáo sự câu kết của chúng trong việc thực thi 

chính sách “kinh tế chỉ huy”. Bởi vì, qua những hiệp định - hiệp ước đó, đã thể hiện 

sự cam kết của thực dân Pháp ở Đông Dương trong việc vơ vét lương thực để giao 

nộp cho Nhật. Đây chính là nguyên nhân làm cho đời sống của nhân dân ta ngày càng 

lâm vào trạng khốn cùng. Về tình hình này, Hồ Chí Minh đã có nhận xét: “Mùa thu 

năm 1940, phát xít Nhật đến xăm lăng Đông Dương để mở them căn cứ đánh Đồng 

minh, thì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó dân 

ta chịu hai tầng xiềng xích: Pháp và Nhật”. [29;tr.349] 

Tóm lại, do những tác động chủ quan (bản chất thực dân) và khách quan (chiến 

tranh thế giới II bùng nổ), Pháp đã thi hành chính sách “kinh tế chỉ huy” ở Việt Nam, 

nhằm vơ vét sức người, sức của ở thuộc địa này. Đến năm 1941, quân Nhật vào nước 

ta, hai kẻ thù xâm lược Pháp – Nhật đã thực hiện chính sách cộng trị. Nhưng thực dân 

Pháp vẫn tiếp tục thi hành chính sách “kinh tế chỉ huy”, một mặt để cung phụng cho 

Nhật, mặt nữa là bỏ vào “túi tham” của chính bọn thực dân Pháp bất chấp hậu quả do 

chính sách này mang lại cho nhân dân ta như thế nào. Theo đó, vùng đất Nam Kỳ 

giàu có cũng bị thực dân Pháp và phát xít Nhật thực hiện chính sách “kinh tế chỉ huy” 

như cả nước.  

1.3.2. Nội dung chính sách “kinh tế chỉ huy” ở Việt Nam 

Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Việt Nam là thuộc địa của Pháp. Vì 
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vậy, thực dân Pháp đã tổ chức ở đây một nền kinh tế hướng đến phục vụ chiến tranh. 

Tháng 9 năm 1939, Pháp bắt đầu thi hành chính sách “kinh tế chỉ huy” ở nước ta. 

Chính sách này chủ yếu là bóc lột, khai thác tài lực, vật lực ném vào lò lửa chiến 

tranh. Nó đã được thực hiện trên lĩnh vực kinh tế lẫn chính trị. Bởi theo quan điểm 

của các nhà cầm quyền Pháp, kinh tế nước ta phải “cung cấp cho mẫu quốc tiềm lực 

tối đa về quân đội, nhân lực, các sản phẩm và nguyên liệu”. Vì vậy, bọn thực dân 

Pháp ở Việt Nam đã ra sức đàn áp về chính trị, bóc lột về kinh tế nước ta. 

 Về chính trị, nhân cơ hội nước Pháp bị quân Đức xâm chiếm, quân phiệt Nhật 

tăng cường gây sức ép với chính quyền thuộc địa. Ngày 22/09/1940, quân Nhật tấn 

công vào Lạng Sơn, ném bom vào Hải Phòng. Ngày 6/5/1941, Nhật buộc Pháp ký 

hiệp định Tokyo, nhường cho Nhật nhiều đặc quyền về kinh tế. Và từ đây, Nhật từng 

bước lấn dần Pháp để cùng nhau chiếm đóng nước ta.  

Về cơ bản, chính sách của thực dân Pháp ở Việt Nam trong giai đoạn này là: 

- Phát xít hoá tất cả bộ máy cai trị. 

- Quân nhân hoá bộ máy thống trị ở nước ta. 

- Thẳng tay bắn giết, tù đầy để đàn áp phong trào giải phóng ở Việt Nam. 

- Đầu hàng Nhật Bản và Xiêm. 

Thực dân Pháp không chỉ thi hành chính sách “kinh tế chỉ huy” ở mặt chính trị 

mà về kinh tế chúng còn ra sức vơ vét nguồn lợi ở nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, 

công nghiệp, thương nghiệp, tài chính – tiền tệ.  

 Về nông nghiệp, tư bản Pháp tăng cường đầu tư vào các đồn điền vì ở đó hầu 

như không bị thiệt hại do chiến tranh. Năm 1944, vốn tư bản Pháp đầu tư vào đồn 

điền là 151,8 triệu franc, trong khi đầu tư công thương nghiệp chỉ có 140,8 triệu. 

Thời kỳ này, cơ cấu cây trồng cũng có sự thay đổi. Bọn Pháp dưới sự chỉ đạo 

của phát xít Nhật đã bắt nông dân ta nhổ lúa và màu để trồng đay, gai lấy nguyên liệu 

phục vụ chiến tranh. Kết quả là diện tích và sản lượng một vài loại cây công nghiệp 

tăng lên  trong khi đó diện tích và sản lượng lương thực giảm xuống. 

Còn nguồn vật lực thì huy động ngày một nhiều theo cường độ chiến tranh. Đến 

cuối năm 1939 đã có 1.500.000 tấn gạo, 66.000 tấn cao su được đưa về Pháp cùng 

với 57.166.000 đồng thuế các loại; chỉ 8 tháng đầu năm 1940 đã có 37.995 tấn 
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nguyên liệu trị giá 51 triệu franc từ Đông Dương về Pháp. Cái gọi là nền “kinh tế chỉ 

huy” của Pháp ở Đông Dương thực chất là chương trình vơ vét nhân tài vật lực ở 

thuộc địa ném vào lò lửa chiến tranh, vì thế nó có sức tàn phá rất ghê gớm nền kinh tế 

và đời sống xã hội ở Đông Dương. 

Từ năm 1940 - 1945 Pháp cung cấp cho Nhật 6.500.000 tấn gạo, 260.000 tấn 

ngô, 1.145.000.000 đồng thuế. Phát xít Nhật còn trực tiếp vơ vét nhân tài vật lực ở 

Đông Dương và thực hiện nhiều chính sách kinh tế rất tàn bạo. Ba mặt hàng Đông 

Dương sớm xuất sang Nhật là gạo (41.000tấn/1940), than (479.007tấn/1940) và 

quặng sắt, mangan (41.000tấn/1940).  

Để có đủ số lượng gạo cung ứng cho Nhật, Toàn quyền Decoux liên tiếp ban 

hành những nghị định về việc thu mua thóc gạo. Cơ quan thực hiện nhiệm vụ này là 

Ủy ban chỉ đạo việc mua bán và xuất cảng thóc gạo, gọi tắt là CODIRIZ. Từ đấy, một 

tai họa khủng khiếp đã giáng xuống dân tộc Việt Nam trong suốt 5 năm. Đó là “nạn 

mua thóc tạ”. Theo tác giả Đặng Phong, trong 4 năm (1941 – 1944), tổng số gạo mà 

Pháp thu mua của nhân dân ta theo chế độ thu thóc tạ là 3.811.000 tấn.  Một phần 

trong số này được chi dùng cho 80 ngàn quân Nhật tại Việt Nam, còn phần lớn được 

xuất khẩu sang Nhật. [43;tr.107] 

 Về công nghiệp, thời gian này, thực dân Pháp chủ trọng khai thác các mỏ than, 

thiếc, kẽm,… để vơ vét nguyên liệu phục vụ chiến tranh. Chúng còn chú trọng xây 

dựng một số cơ sở công nghiệp quốc phòng, lập các nhà máy chế tạo súng đạn, mìn 

và định lập cả nhà máy chế tạo máy bay. Công nghiệp hóa học thời kỳ này mới được 

thực dân Pháp chú ý cho sản xuất một số hóa chất như thuốc nổ, các bua canxi, 

glyxerin, a.xít a.xê tic,… một số sản phẩm đó cũng mới chỉ có tính chất thế phẩm và 

tạm thời, vì vậy công nghiệp hóa học vẫn chưa thực sự trở thành một ngành công 

nghiệp độc lập xứng đáng với tên gọi ấy. 

Trong chiến tranh, hàng hóa nhập cảng vào Việt Nam thiếu hẳn nên thực dân 

Pháp đã chú trọng vào ngành công nghiệp chế biến. Từ năm 1939 -1945, Pháp đã đầu 

tư 320,1 triệu Franc vào ngành này trong khi đó chỉ bỏ thêm có 156,1 triệu vào ngành 

mỏ. Việc bỏ thêm vốn vào ngành công nghiệp chế biến không phải để phát triển 

ngành công nghiệp này, mục đích là thực dân Pháp muốn bóc lột nhân dân Việt Nam 
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nhiều hơn. Ngoài ra, các sản phẩm như rượu, dầu lạc, thầu dầu, cao su, đường,… 

được khuyến khích phát triển. Bởi vì, các sản phẩm này không được nhập cảng do 

ảnh hưởng của chiến tranh. 

Thực dân Pháp đã đẩy mạnh công nghiệp rượu cồn và chế biến dầu để thay thế 

xăng ma dút và dầu trơn máy mà chúng không nhập cảng được vì chiến tranh. Bọn 

Pháp đã dùng gạo – một loại chúng gọi là nguyên liệu mới- để nấu rượu cồn. Chúng 

còn đẩy mạnh sản xuất than củi để làm nhiên liệu. Không những vậy, thực dân Pháp 

còn dùng cả thóc, ngô để thay than chạy trong các nhà máy điện. Như vậy, phần lớn 

nguồn lương thực trong nước đều bị Pháp vơ vét để phục vụ cho nhu cầu chiến tranh. 

Pháp còn bắt nhân dân ta chế tạo các loại dầu như dầu dừa, dầu lạc, dầu thầu 

dầu, dầu cá,… với số lượng lớn. Vì vậy, nhiều xưởng chế tạo đã được chúng cấp tốc 

cho xây dựng. Số dầu được sản xuất được ngày càng nhiều: từ 48.000 tấn (1939) lên 

đến 67.400 tấn (1941). Nhưng số lượng đó vẫn không đủ dùng. Thực dân Pháp đã 

kiểm soát chặt chẽ việc mua bán, vận chuyển nhằm để mua bằng hết các loại dầu. 

Còn nhân dân thì không có dầu thắp và dầu ăn. Cho nên suốt mấy năm chiến tranh, 

phần lớn nhân dân Việt Nam đành phải chịu thiếu ánh sáng ban đêm. Điều này đã 

được tác giảTô Lâm miêu tả trong tác phẩm “Nhân dân Nam Kỳ một cổ hai tròng” 

như sau: “Ban đêm, đốt đèn mù u, dầu cối tù mù, leo lét, nhiều khói hơn là sáng – 

nhiều nhà đêm ngày chỉ nhờ ngọn lửa của nồi ung để giữ lửa, vì không có một que 

diêm, không có đá lửa, không có xăng cho quẹt máy. Đây là những thứ bán chợ đen 

rất đắt tiền ở cả thành thị và nông thôn. Ban đêm tiếng chày đâm trái mù u cụp cum 

nghe buồn bã nhức nhối.Người ta lấy lửa bằng cách làm của tổ tiên mấy ngàn năm 

trước: cạo tinh cây đủng đỉnh cho vào ống bốc giựt lấy lửa, hoặc đập sắt cho tóe tia 

lửa vào gòn” [66;tr.42].Công nghiệp chế biến cao su cũng đã được tăng cường hơn 

một bước: số săm lốp xe đạp đã từ 150.000 chiếc (1939) lên đến hơn 400.000 (1942). 

[12;tr.114] 

Trong khi đó, một số ngành công nghiệp bị giảm sút, sản phẩm bị ứ đọng hoặc 

thiếu nguyên liệu. Đặc biệt ngành dệt ảnh hưởng nhiều nhất, để cho các nhà máy dệt 

của tư bản Pháp đủ nguyên liệu hoạt động, chúng đã bắt nhân dân ta tăng cường trồng 

bông, gai, đay. Hiện tượng này làm cho đời sống của nhân dân ta ngày càng lâm vào 
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khốn khó. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra nạn đói năm 1945 ở 

nước ta. 

Về thương nghiệp 

Nội thương, nhìn chung, trong thời kỳ Pháp thống trị Việt Nam, hoạt động buôn 

bán ở nước ta không phát triển. Đặc biệt là trong những năm chiến tranh xảy ra.Vì 

thế, giai đoạn 1939 – 1945, nội thương của nước ta vẫn không có bước tiến gì đáng 

kể. Bởi thực dân Pháp đã thi hành nhiều biện pháp để biến thị trường nước ta thành 

nơi cung cấp tài nguyên – nguyên liệu cho chính quốc. Những biện pháp đó là: thực 

dân Pháp ra sức  kiểm soát chặt chẽ hàng hóa thiết yếu về giá cả và phân phối. Chúng 

đã thực hiện “tem  phiếu”, “thẻ gia đình” ở các thành phố trong việc mua những hàng 

hóa cần thiết như: gạo, đường, vải…. Mặt khác chúng còn lập các cơ quan phân phối 

nguyên liệu như bông, đay, vỏ dừa, chất hóa học, kim khí,…Không những vậy, Pháp 

còn tăng cường đầu cơ tích trữ hàng hóa để thu lợi nhuận. Chúng còn lập Hội đồng 

hóa giá để định giá mua và bán những hàng hóa cần thiết đối với đời sống nhân dân. 

Trên thực tế đấy chỉ là thủ đoạn mua rẻ, bán đắt của thực dân Pháp mà thôi. 

 Về ngoại thương, do ảnh hưởng của chiến tranh, lượng hàng hóa xuất nhập 

khẩu giảm sút. Trong khi đó, Nhật dần trở thành khách hàng chính của Việt Nam với 

mục đích tăng cường vơ vét, cướp đoạt. Trước chiến tranh, Nhật buôn bán với Việt 

Nam rất ít, nhưng từ tháng 12/1941, chúng ngày càng buôn bán nhiều hơn với nước 

ta. 

Đặc biệt là mặt hàng lương thực - thực phẩm chiếm tỷ trọng lớn của ngoại 

thương. Mặt hàng này rất cần thiết cho nhu cầu thời chiến. Theo đó, những năm chiến 

tranh thế giới II, nguồn lương thực – thực phẩm của nước ta chủ yếu đã xuất sang 

Nhật. Theo báo cáo của Bộ thuộc địa Pháp, các mặt hàng  của Việt Nam và Đông 

Dương xuất sang Nhật những năm 1939 – 1942 cụ thể như sau: 

Bảng 1.1.  Bảng thống kê các mặt hàng của Việt Nam và Đông Dương xuất sang 

Nhật những năm 1939 – 1942 (đơn vị: tấn) 

 1939 1940 1941 1942 

Gạo 7.728 472.991 583.323 961.914 

Ngô 96.989 178.810 119.252 123.980 
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Cát  52.556 33.780 37.723 - 

Dầu 673.293 479.007 506.405 2.886.626 

Quặng 88.200 41.000 40.343 62.768 

Nguồn: [56;tr.594] 

Số liệu trên cho thấy phần lớn mặt hàng mà Việt Nam và Đông Dương xuất sang 

Nhật là các sản phẩm quan trọng đối với nền kinh tế chiến tranh của Nhật (gạo, dầu 

thực vật, quặng sắt). Đặc biệt là gạo – nguồn lương thực rất cần thiết cho quân Nhật. 

Vì thế số lượng gạo xuất sang Nhật chiếm tỷ trọng khá cao so với các mặt hàng khác. 

Và để có được số lượng mặt hàng như trên, Pháp -  Nhật đã cùng nhau thi hành chính 

sách “kinh tế chỉ huy” ở Việt Nam một cách triệt để. 

Trong khi đó, hoạt động buôn bán của Pháp tại Việt Nam bị giảm sút nhiều, nhất 

là khi nổ ra cuộc chiến tranh Thái Bình Dương. “So với năm 1939 năm 1944 khối 

lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam chỉ còn 1/7 và lượng hàng nhập cảng chỉ còn 

1/16” [12;tr.116]. Nhưng Pháp vẫn kiếm được lợi nhuận nhất định vì chúng đã đầu cơ 

tích trữ hàng hóa để bán ra chợ đen với giá cao. 

 Về tài chính – tiền tệ: 

+ Tài chính: Thời kỳ này ngân sách dùng cho chiến tranh tăng vọt. Để đắp vào 

lỗ hổng ngân sách, thực dân Pháp ra sức tăng thuế. Nhờ đó, nguồn thu của ngân sách 

Đông Dương (1939 – 1945) đã tăng gấp 2 lần. Trong các thứ thuế, thuế quan bị giảm 

dần vì chiến tranh nên xuất nhập khẩu ngày càng ít đi. Không những vậy, Pháp lại 

phải miễn rất nhiều thuế cho Nhật. Để bù lại, chúng phải tăng nhanh các loại thuế 

như : thuế tiêu thụ và vận chuyển hàng hóa, thuế muối, thuế rượu, thuế thuốc phiện, 

thuế điền thổ, thuế trước bạ. Trong 6 năm các loại thuế này tăng trên dưới ba lần 

[12;tr.118]. Ngoài việc tăng thuế, chúng còn đặt ra nhiều thứ thu khác nữa như: gia 

tăng hoạt động của xổ số Đông Dương, lập hội “Pháp Việt bác ái” rồi dùng danh 

nghĩa hội ấy tổ chức ra những cuộc chợ phiên, những buổi lạc quyên lấy tiền gửi về 

Pháp.  

+ Tiền tệ, trong thời gian chiến tranh, số tiền Pháp phải nộp cho Nhật để nuôi 

quân đội Nhật đã tăng lên nhanh chóng: năm 1941 là: 58 triệu, năm 1942 là: 86 triệu, 
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năm 1943 là: 117 triệu, năm 1944 là: 363 triệu. Và tổng cộng từ 1940 – 1945, số tiền 

đó tăng lên đến 1,5 tỷ. [12; tr.119] 

Hơn nữa, do phát xít Nhật bị thiếu tiền trong chiến tranh nên đã bắt thực dân 

Pháp phải ứng ra 300 triệu nữa. Như vậy, phát xít Nhật đã cướp được 1,8 tỷ đồng 

Đông Dương gấp 10 lần ngân sách Đông Dương 1943. [12;tr.119] 

Đứng trước khó khăn về nạn thiếu hụt ngân sách, thực dân Pháp buộc phải phát 

hành thêm tiền với tốc độ ngày càng  nhiều.  

Bảng 1.2. Số lượng tiền do Ngân hàng Đông Dương phát hành 

Thời điểm Số lượng tiền (triệu đồng) 

1939 216,3 

1940 284,4 

1941 346,7 

1942 492,2 

1943 743,4 

Tới ngày 30/11/1944 1.292,9 

Tới 9/1945 1.667,0 

Tới 1/10/1945 2.483,8 

Nguồn: [43;tr.109] 

Chính điều này đã gây nên hiện tượng “lụt tiền”. Từ đó dẫn đến tình trạng lạm 

phát nghiêm trọng, giá cả tăng vọt, đời sống của nhân dân ngày càng khổ cực. Có thể 

khẳng định, nạn “lụt tiền” là một trong tai họa mà Pháp – Nhật giáng xuống nhân dân 

Việt Nam. Bởi lẽ, để chi tiêu cho việc mua bán thóc lúa, nhiên liệu, vật liệu cho chiến 

tranh và chi tiêu cho quân đội, Nhật cưỡng bức Pháp phải chu cấp ngày càng nhiều 

tiền. Ngân hàng Đông Dương là nơi sản xuất ra các giấy bạc cho quân đội Nhật. Trận 

“lụt” này không chỉ đánh riêng vào tầng lớp nào, riêng vùng nào, mà đánh vào tất cả 

mọi người dân Việt Nam. Tiền lụt tới đâu thì thu nhập và tài sản của họ cạn đến đấy. 

“Từ năm 1942, trong khi mức sống của nhân dân giảm sút thê thảm, khẩu phần ăn 

của dân cư ngày càng teo lại và chỉ được “cân đối” bằng cách rút bớt đi 2 triệu 

người, thì có một thứ duy nhất tăng lên với tốc độ chưa từng có trước đây: Tiền phát 

hành”. [43;tr.109] 
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Nhìn chung trong thời kỳ này, với việc thi hành chính sách “kinh tế chỉ huy” 

thực dân Pháp đã vơ vét sức người sức của ở Việt Nam. Nhân  dân ta đã bị bóc lột xơ 

xác đến nỗi bản thân bọn thực dân cũng phải nói rằng: “ Đông Dương phải đóng góp 

cho chiến tranh và đã phải sụn lưng dưới khối nặng của chiến tranh”. Qua đó, thể 

hiện được bản chất dã man, tàn ác của bọn thực dân Pháp. Riêng ở Nam Kỳ, vùng đất 

có nhiều nguồn tài lực, vật lực nên Pháp ra sức vơ vét nhiều hơn. Vì thế, chính sách 

“kinh tế chỉ huy” ở Nam Kỳ vừa có nét chung của cả nước nhưng cũng có những 

điểm đặc trưng riêng. 

1.4. Tiểu kết 

Nửa cuối thế kỉ XIX, Nam Kỳ từ một vùng đất “độc lập”, “có chủ quyền” dưới 

sự trị vì của vương triều nhà Nguyễn trở thành một vùng đất “thuộc địa” dưới ách cai 

trị của thực dân. Quá trình chuyển tiếp này, làm cho Nam Kỳ có nhiều biến đổi về 

nhiều mặt. Vùng đất này dần vươn lên trở thành một trung tâm kinh tế – tài chính 

hàng đầu của Pháp ở Viễn Đông. 

Sau đó, thực dân Pháp đã bắt tay vào việc xây dựng và quy hoạch lại nền kinh tế 

Nam Kỳ theo hướng sản xuất tư bản chủ nghĩa để phục vụ cho mục tiêu xuất khẩu, 

thu lợi nhuận về cho chính quốc. 

Năm 1939, tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến đổi. Dưới ảnh hưởng 

của cuộc chiến tranh thế giới II, chính quyền thuộc địa Pháp ở Việt Nam đã bóc lột 

nhân ta, để cung cấp các nhu cầu của nền kinh tế chính quốc thời chiến. Vì vậy, chính 

quyền thực dân Pháp đã thi hành chính sách “ kinh tế chỉ huy” ở Việt Nam ngay từ 

khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Đó là vào tháng 9 năm 1939, ngay sau khi 

Catroux sang Đông Dương làm toàn quyền. 

Đến năm 1940, phát xít Nhật nhảy vào nước ta. Nhật đã lựa chọn con đường 

dùng chính quyền thực dân Pháp như một công cụ tay sai để thực hiện những tham 

vọng chính trị và kinh tế của họ.Từ năm 1941 đến 1945, Nhật buộc Pháp kí nhiều 

hiệp định, hiệp ước về kinh tế, chính trị. Nhưng chủ yếu là các hiệp định về kinh tế 

nhằm giải quyết tình trạng thiếu lương thực của phát xít Nhật. Với các hiệp ước này, 

Pháp – Nhật đã câu kết với nhau để ra sức bòn rút “ cái túi Đông Dương”.  
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Thế nên, để đáp ứng những yêu của phát xít Nhật và nhất là để bóc lột triệt để 

nhân dân Việt Nam, thực dân Pháp đã vươn tay kiểm soát mọi ngành kinh tế thuộc 

địa. Nam Kỳ là vùng đất giàu có, nên thực dân Pháp đã ra sức khai thác vùng đất này. 

Từ đó, chính sách “ kinh tế chỉ huy” của thực dân Pháp đã thực hiện ở vùng đất Nam 

Kỳ.  

  



 

43 

CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH “KINH TẾ 

CHỈ HUY” Ở NAM KỲ THỜI PHÁP – NHẬT (1939 – 1945) 

 

Những năm 1939 -1945, nước Pháp tham gia chiến tranh thế giới II. Vì vậy, 

ngay từ năm 1939, thực dân Pháp đã đề ra chính sách “kinh tế chỉ huy” nhằm mục 

đích khai thác, bóc lột thuộc địa. Chính sách này, được thực hiện trong cả nước nói 

chung và vùng đất Nam Kỳ nói riêng. Đặc biệt, năm 1941, khi phát xít Nhật có mặt 

tại Nam Kỳ, thực dân Pháp và phát xít Nhật đã thực hiện chính sách cộng trị thì chính 

sách “kinh tế chỉ huy” vẫn được duy trì. Tuy vậy, tình hình thực hiện chính sách này 

có những khác biệt nhất định. 

Nội dung chương 2 chủ yếu tập trung làm rõ tình hình thực hiện chính sách 

“kinh tế chỉ huy” ở Nam Kỳ trước và sau khi có sự hiện diện của phát xít Nhật. Bởi 

vì, tìm hiểu chính sách “kinh tế chỉ huy” ở Nam Kỳ qua hai giai đoạn trước và sau 

khi phát xít Nhật đến vùng đất này mới có cơ sở nhận định, đánh giá và kết luận một 

cách khoa học. Đồng thời qua đó, cũng nhìn rõ hơn bản chất của chủ nghĩa thực dân 

Pháp, phát xít Nhật và tình cảnh khổ sở của nhân dân ta dưới ách thực dân, phát xít. 

2.1. Thực dân Pháp thực hiện chính sách “kinh tế chỉ huy” ở Nam Kỳ trước khi 

Nhật đến (1939 – 1941) 

Với mục đích vơ vét bóc lột tài lực, vật lực của nhân dân ta phục vụ cho chính 

quốc, thực dân Pháp đã thực hiện ở Nam Kỳ chính sách “kinh tế chỉ huy” một cách 

gắt gao. Từ 1939 – 1941, chúng đã thẳng tay bóc lột về kinh tế và đàn áp đẫm máu về 

chính trị.  

2.1.1. Thực dân Pháp mở rộng diện tích trồng lúa để xuất khẩu và phục vụ chính 

quốc  

Theo tài liệu của Trung tâm lưu trữ quốc gia II, năm 1939, Thống đốc Nam Kỳ - 

Pages -  đã báo cáo trước Ban Đông Dương của Liên hiệp thuộc địa Pháp về tình hình 

kinh tế của Nam Kỳ.  

Ông đã nhấn mạnh đến nguồn lương thực của xứ này: “Lúa gạo thì tất cả đều đã 

được nói đến nhưng tôi cho rằng tốt hơn là nên nhắc lại bởi vì lúa gạo là nền tảng 
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của nền kinh tế và sự giàu có của vùng thuộc địa này. Diện tích trồng lúa đã tăng lên 

đến 2.300.000 hecta (con số làm tròn). Bình quân hàng năm sản xuất 3 triệu tấn để 

cung cấp cho nội địa và xuất khẩu. Hàng năm, cảng Sài Gòn xuất khẩu khoảng 

1.500.000 tấn lúa và các phụ phẩm” [72]. Như vậy, năm 1939, thực dân Pháp đã cho 

mở rộng diện tích trồng lúa ở Nam Kỳ. Theo tác giả Trần Thị Ngọc Bích thì “ năm 

1927 diện tích ruộng lúa của Nam Kỳ chỉ khoảng 2.056.000 hec ta, đến năm 1939 thì 

diện tích đó tăng lên 2.308.000 hecta” [39; tr.56]  . Theo đó, thực dân Pháp đã có 

được nguồn lúa gạo dồi dào để xuất khẩu thu lợi nhuận lớn.  

Bảng 2.1. Bảng thống kê khối lượng sản xuất gạo của Nam Kỳ những năm 1939 – 

1941 

Năm Sản lượng (tấn) 

1939 3.715.000 

1940 3.500.000 

1941 2.844.000 

Nguồn: [39; tr. 60]. 

Qua bảng thống kê này, có thể thấy được số lượng lúa gạo được sản xuất trong 

những năm 1939 – 1941. Đặc biệt, với việc đề ra chính sách “kinh tế chỉ huy” nên 

năm 1939 thực dân Pháp tăng cường diện tích trồng lúa. Theo đó, sản lượng lúa của 

năm 1939 cũng tăng theo. Một phần sản lượng này, để xuất khẩu, nhằm thu lợi 

nhuận. Chỉ tính riêng năm 1939, thực dânPháp đã thu được 1.338,3 triệu phơ-răng từ 

việc xuất khẩu gạo ở Nam Kỳ. Phần khác, để đem về phục vụ cho chính quốc.  

Thống đốc Nam Kỳ đã từng nhận định rằng: “Năm 1939, có vẻ như là tình hình 

sản xuất lúa gạo trở nên quan trọng. Tại nước Pháp ngũ cốc thì dùng làm thức ăn 

cho gia súc. Nam kỳ đã không thể đưa gạo thuận lợi qua Pháp như trước đây. Các 

loại gạo thông thường được dùng làm thức ăn cho gia cầm và gia súc. Nhưng may 

mắn cho Nam kỳ cái lạnh của tháng 12 vừa rồi đã làm đóng băng lúa mạch non của 

Pháp trước khi thu hoạch vào tháng 7 năm nay. Tình hình này được cho là thuận lợi 

cho Nam Kỳ trong việc tiếp tục đưa gạo thường xuyên qua Pháp”[72]. 

Nhận định trên cho thấy được năm 1939 Nam Kỳ vẫn tiếp tục chú trọng xuất cảng 

lúa gạo bởi đây là nguồn lợi lớn cho chính quốc Pháp. Vấn đề này được Thống đốc 
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Nam Kỳ - ông Pages khẳng định như sau: “Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là khi đến 

Paris, có người hỏi tôi rằng thuộc địa dùng để làm gì và gạo của Đông Dương dùng 

để làm gì? Đó là một câu hỏi mà tôi cho rằng kỳ cục và trẻ con. Bởi vì Nam Kỳ bán 

rất nhiều gạo. Nam Kỳ có tiền và sẽ mua từ Pháp các thành phẩm, các sản phẩm 

công nghiệp, các sản phẩm gia công, vải, rượu vang, rượu mạnh, xe hơi, xe đạp. Tôi 

bổ sung thêm là nữ trang và tất cả những gì phục vụ cho người Châu Âu và người 

Nam Kỳ tiến bộ hơn. Nhờ vào sự tiến bộ của thuộc địa và luật xã hội, cho phép chúng 

ta khả năng chi tiêu nhiều hơn lúc trước. Khi mà Nam Kỳ gửi đến nước Pháp từ 

500.000 – 600.000 tấn gạo thì nước Pháp sẽ bán lại một lượng hàng hóa lớn. Việc 

mua bán này sẽ góp phần vào việc duy trì nền công nghiệp của nước Pháp và trả 

lương cho nhân công. Và cũng đừng có quên rằng nhờ vào nên nông nghiệp giàu có 

của thuộc địa đã giúp cho các nhà máy tại Pháp hoạt động”[72]. Nhận định trên là 

bằng chứng nói lên bản chất thực dân của bọn cầm quyền Pháp tại Nam Kỳ nói riêng 

và Việt Nam nói chung. Chúng tiến hành hoạt động xuất khẩu gạo chỉ vì mục đích 

phát triển nền kinh tế chính quốc. Đặc biệt là năm 1939, khi chính quốc Pháp tham 

gia chiến tranh thì nguồn lương thực lại cần thiết hơn nữa. Vì vậy, chúng đã tiến hành 

vơ vét lúa gạo của Nam Kỳ một cách gắt gao nhất.  

2.1.2. Thực dân Pháp tăng cường khai thác cao su phục vụ cho nền kinh tế thời 

chiến của chính quốc 

Khi thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất (năm 1897), cùng 

với việc nhân giống thành công cây cao su ở vườn ươm Ông Yệm (Lai Khê, Bến Cát, 

Tỉnh Thủ Dầu Một), đến năm 1910, với những thành công đáng kể trong quá trình 

thử nghiệm, cây cao su đã trở thành loại cây nguyên liệu công nghiệp quan trọng. Vì 

vậy, ngành khai thác và sản xuất cao su đã đóng vai trò kinh tế trọng yếu ở Nam Kỳ. 

Lợi nhuận của thực dân Pháp từ việc kinh doanh cao su là rất lớn, nhất là vào 

những năm  chiến tranh thế giới lần thứ hai khi mà giá cao su trên thị trường thế giới 

tăng lên một cách đột ngột. Vì vậy, thực dân Pháp đã tăng cường trồng và khai thác 

cao su ở Nam Kỳ. Thống đốc Nam Kỳ - Pages – đã báo cáo trước Liên Hiệp thuộc 

địa Pháp về việc này như sau: “gần 6% của 125.000 hecta đất trồng trọt của Đông 

Dương có thể trồng được cao su vào năm 1939 và năm 1940” [72].  Vì thế, kết quả 
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dẫn đến là: “Nếu như năm 1938, Pháp chỉ xuất cảng 58.025 tấn cao su, thì năm 1939 

con số này đã tăng lên là 68.853 tấn” [9;tr.93]. Theo đó, giá trị hàng cao su xuất 

khẩu ở Nam Kỳ chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu 

của Đông Dương: năm 1936 chiếm 14,3%, năm 1937 là: 18%, năm 1938 là: 21,4% 

và năm 1939 lên tới 27,4%[63;tr.8]. Chính điều này đã làm cho cán cân ngoại thương 

có sự thặng dư lớn. Lượng cao su xuất khẩu năm 1939 tăng gấp 7 lần năm 1928, giá 

trị xuất khẩu của ngành cao su năm 1929 là 11.000.000 Francs đến năm 1939 tăng lên 

96.000.000 Francs[63;tr.8].  

Những lợi nhuận trên, đã được Thống đốc Nam Kỳ - Pages khẳng định với  Ban 

Đông Dương của Liên hiệp thuộc địa Pháp vào năm 1939 như sau: “…Chúng ta có 

những thuận lợi rất lớn từ việc trồng cây cao su ở Đông Dương vốn đã được trồng 

hàng chục năm nay, những thuận lợi lớn này sẽ gia tăng nhanh chóng trong một thời 

gian ngắn nữa thôi” [72].  Như vậy với việc tăng diện tích và khai thác cao su, thực 

dân Pháp đã vơ vét được nguồn nguyên liệu dồi dào để phục vụ cho chính quốc. Bởi 

vì: “Cây cao su là một sản phẩm chiến lược của nền quốc phòng và việc khai thác nó 

cần phải tăng cường bằng mọi giá.” [72].   

Qua việc tăng cường vơ vét lúa gạo và khai thác cao su ở Nam Kỳ, có thể khẳng 

định, thực dân Pháp đã bước đầu thực hiện chính sách “kinh tế chỉ huy” mà chúng đề 

ra.  

Đồng thời với các hoạt động hướng kinh tế Nam Kỳ phục vụ cho chính quốc, 

thực dân Pháp còn tiến hành trên lĩnh vực chính trị. Các hành động đàn áp, khủng bố 

và tổng động viên với mục đích cuối cùng là thực hiện triệt để chính sách “ kinh tế 

chỉ huy” đã đề ra.  

2.1.3. Đàn áp các tổ chức của Đảng, giải tán các tổ chức tiến bộ 

 Hai ngày sau khi ở chính quốc Tổng thống Pháp ban hành sắc lênh giải tán 

Đảng Cộng Sản, ngày 28/9/1939 Toàn quyền Đông Dương ký nghị định thực hiện. 

Nội dung của sắc lệnh là nhằm tiêu diệt Đảng Cộng Sản cùng các tổ chức do Đảng 

lãnh đạo như sau: 

“Điều 2: Đều giải tán Đảng cộng sản, những tổ chức hay cá nhân nào có liên 

quan đến Đảng Cộng Sản…”. [20; tr. 28] 
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Ngay sau khi có sắc lệnh giải tán Đảng, “hơn 800 cán bộ lãnh đạo và đảng viên 

chủ yếu của các tổ chức cộng sản đã bị ném vào nhà tù” [20; tr. 29].  

Đến này 17/11/1939, Catroux lại ký tiếp nghị định tịch thu và phát mại tài sản 

của Đảng cộng sản Đông Dương và tất cả các tổ chức, các hội phục thuộc vào Đảng. 

Ngoài ra, Toàn quyền Đông Dương còn ra lệnh cấm các ấn phẩm của cộng sản và 

chịu ảnh hưởng của cộng sản, tất cả các nước ngoài không được lưu tại Đông Dương, 

có kèm theo các bảng liệt kê trên 150 loại. [20; tr.30] 

Chỉ trong ngày 12/10/1939, cảnh sát thuộc 5 quận thuộc Sài Gòn, các quận Nhà 

Bè, Thủ Đức, Gò Vấp,… thực hiện gần 100 cuộc khám xét, tịch thu hàng nghìn sách 

báo ở tất cả các nhà sách. Mấy ngày sau, chúng lục xét các nhà sách ở Tây Ninh, 

Châu Đốc, Bà Rịa, Long Xuyên,… [20; tr. 30]. 

Ngoài ra, Thống đốc Nam Kỳ còn liên tục ký hàng loạt Nghị định giải tán các 

Hội và cấm các báo như sau: 

Bảng 2.2. Bảng thống kê các Hội, tổ chức ở Nam Kỳ bị Pháp giải tán 

Nghị định số ra, ngày 
Các Hội, tổ chức bị 
thực dân Pháp cấp 
giấy phép giải tán 

Các Hội, tổ chức  trên 
thực tế bị giải tán 

N.Đ. 5245, n. 2-10-39 
N.Đ. 5247, n. 5-10-39 
N.Đ. 5276, n. 5-10-39 
N.Đ. 6025, n. 5-10-39 
 
N.Đ. 6581, n. 18-12-39 

 
 
N.Đ. 61, n. 6-1-40 

 
 
 
N.Đ. 923, n. 23-2-40 
 
N.Đ. 924, n. 23-2-40 
 
N.Đ. 1312, n. 14-3-40 
 

Hội thợ giặt Nam Kỳ 
 
 

Hội thể thao ngôi sao 
Cao Lãnh 
Hội ái hữu công 
nhân bản xứ các nhà 
in Nam Kỳ 
Hội tương trợ tài xế 
và kiểm sát viên 
công ty xe điện của 
Pháp ở Nam Kỳ 
Hội thể thao vét sông 
Mỹ Tho 
Hội ái hữu công 
nhân Mỹ Tho 
 
 

 
U.B đại biểu S/CL 
Thanh niên dân chủ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Văn hóa thư cuộc 
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N.Đ. 1377, n. 18-3-40 
 

Hội ái hữu nhân viên 
bản xứ xe lữa 

Bảng 2.3. Bảng thống kê  một số tờ báo ở Nam Kỳ bị cấm hoạt động 

Nghị định, số ra, ngày Báo kỳ 
Báo hàng 

ngày 

N.Đ. 5244, n. 2-10-39 

N.Đ. 5300, n. 7-10-39 

N.Đ. 5301, n. 7-10-39 

N.Đ. 5302,n. 7-10-39 

N.Đ. 5303, n. 7-10-39 

N.Đ. 5304, n. 7-10-39 

N.Đ. 5305, n. 7-10-39 

N.Đ. 5325, n. 7-10-39 

N.Đ. 5324, n. 7-10-39 

N.Đ. 5334, n. 7-10-39 

N.Đ. 5335, n. 8-10-39 

N.Đ. 5336, n. 8-10-39 

N.Đ. 5337, n. 8-10-39 

N.Đ. 5345, n. 10-10-39 

N.Đ. 5346, n. 10-10-39 

N.Đ. 5347, n. 10-10-39 

N.Đ. 5375, n. 10-10-39 

N.Đ. 5503, n. 17-10-39 

 

N.Đ. 3617, n. 22-6-40 

 

A.J.A.C Hội báo chí người Việt ở Nam kỳ 

Lao động 

Thày thợ 

Tia sang 

Sanh hoạt 

Tháng Mười 

 

 

Hy sanh 

Sự thật 

La Lutte 

Le Peupple 

 

Mới 

Công Dân 

Đông Phương Tạp chí 

 

 

 

Văn Lang 

 

 

 

 

 

 

Công luận 

Nhựt báo 

 

 

 

 

Dân mới 

 

 

 

Tân Tiến 

Yueh Nam 

Jipao 

Nguồn:[20; tr. 31] 

Qua những bảng thống kê trê, cho thấy bộ mặt thực dân của Pháp. Để bảo vệ 

quyền thống trị ở Đông Dương, thực dân Pháp đã tước đi một số quyền cơ bản của 

một xứ thuộc địa mênh danh là “hải ngoại” của nước Pháp. Vì vậy, kể cả quyền tự do 
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báo chí cũng bị tước đoạt. Theo đó, thực dân Pháp đã lộ rõ bộ mặt phản động, thực 

dân của chúng. Thực dân Pháp tại Nam Kỳ không hề thực hiện luận điệu mà chúng 

hay rêu rao tự do, bình đẳng, bác ái. 

2.1.4. Thực hiện lệnh tổng động viên mọi mặt để phục vụ chiến tranh đế quốc 

Trong những ngày đầu nổ ra cuộc chiến tranh thế giới, bọn cai trị Đông Dương 

đã ban hành lệnh tổng động viên nhằm: “cung cấp cho mẫu quốc tiềm lực tối đa của 

Đông Dương về quân đội, nhân lực, các sản phẩm và nguyên liệu”. 

Ngày 12/9/1939, 2.000 lính Đông Dương có học thức đã cấp tốc rời cảng Sài 

Gòn sang Pháp. Số người này được đưa vào các xí nghiệp quốc phòng đào tạo thành 

kỹ thuật viên và vào các trường quân sự để luyện tập thành sĩ quan, hạ sĩ quan trẻ. 

Cũng ngay trong ngày 12/9/1939, Catroux ra lệnh cho các viên cầm quyền các xứ 

tuyển mộ đợt tăng viện thứ hai gửi sang Pháp.Tổng số quân của đợt tăng viện lần thứ 

hai là 6 đơn vị, mỗi đơn vị 1.000 người, không có học, được gửi sang Pháp theo kế 

hoạch thời gian quy định như sau: 

5 đơn vị đi vào tháng thứ tư (tức tháng 1/1940) 

5                                  thứ năm (tức tháng 2/1940) 

5                                  thứ sáu (tức tháng 3/ 1940) 

5                                  thứ bảy (tức tháng 4/1940) 

5                                  thứ tám (tức tháng 5/ 1940) 

10                                thứ chín  (tức tháng 6/ 1940) 

10                                thứ mười (tức tháng 7/ 1940) 

10                                thứ mười một  (tức tháng 8/ 1940) 

10                                thứ mười hai  (tức tháng 9/ 1940) [20; tr. 34] 

Trong số 65.000 người phải cung cấp, phần các xứ đóng góp như sau: 

Bắc Kỳ:       33.000 người 

Trung kỳ:      21.000 người 

Nam kỳ:       7.500 người 

Cao Miên:          3.500 người 

        65.000 người [20; tr. 34] 
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Để thực hiện lệnh này, Thống đốc Nam kỳ đã phân chia và ấn định cho các tỉnh 

phải tuyển người với số lượng như sau: 

Sài Gòn – Chợ Lớn : 300 

Bạc Liêu : 400 

Bà Rịa : 90 

Bến Tre : 520 

Biên Hòa : 300 

Cần Thơ : 610 

Cấp : 10 

Châu Đốc : 400 

Chợ Lớn : 380 

Gia Định : 520 

Gò Công : 200 

Hà Tiên : 40 

Long Xuyên : 420 

Mỹ Tho :  620 

Rạch Giá : 550 

Sa Đéc : 360 

Sóc Trăng : 320 

Tân An :  200 

Tây Ninh : 200 

Thủ Dầu Một :  300 

Trà Vinh : 440 

Vĩnh Long  : 320 

 7.500 người [20; tr. 35] 

Thống đốc Nam Kỳ còn nhắc nhở các chủ tỉnh số 7.500 lính được tuyển này, 

không kể số lính lưu hậu, Ban tham mưu sư đoàn 3 sẽ gọi vào hàng ngũ vào tháng 

11/1940. Và cũng không kể số 436 thợ chuyên môn và 160 lao động không chuyên 

môn, tuyển cho hải quân Đông Dương. Để có thể tuyển đủ số lính này cho kịp với 

thời gian quy định và có thể phục vụ kịp thời nếu chính quốc yêu cầu tiếp, Thống đốc 
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Nam kỳ nhắc các chủ tỉnh, trên cơ sở danh sách thứ nhất tuyển đủ số người như đã 

quy định, lập thêm danh sách thứ hai (vẫn trong độ tuổi từ 20 đến 35) gấp sáu lần số 

lượng đã phân cho từng tỉnh. 

Tóm lại, để đáp ứng số lượng lớn công nhân và binh lính phục vụ cho chính 

quốc Pháp tham chiến; thực dân Pháp đã tiến hành bắt lính gắt gao ở Nam Kỳ. Hoạt 

động này diễn ra ồ ạt tác động đến tinh thần của các tầng lớp dân chúng, kể cả người 

Pháp. Suy cho cùng, việc bắt lính ở Nam Kỳ trong giai đoạn chiến tranh thế giới thứ 

hai diễn ra, thực chất là tiến hành chính sách “kinh tế chỉ huy” ở vùng đất này. Bởi lẽ, 

tinh thần cơ bản của chính sách “kinh tế chỉ huy” là việc vơ vét sức người, sức của 

ném vào lò lữa chiến tranh. 

 Như vậy, trước khi phát xít Nhật đến Nam Kỳ, thực dân Pháp đã thi hành chính 

sách “kinh tế chỉ huy” vào năm 1939. Với chính sách này, thực dân Pháp ra sức đàn 

áp về chính trị đối với nhân dân Nam Kỳ. Đặc biệt là sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ 

thất bại. Từ đó, làm cho đời sống nhân dân Việt Nam ngày càng khó khăn. Song song 

đó, thực dân Pháp còn thực hiện nhiều biện pháp kìm hãm và khai thác triệt để nền 

kinh tế Nam Kỳ. Hậu quả là kinh tế vùng đất này phụ thuộc chặt chẽ vào kinh tế 

chính quốc Pháp. Đây là tính chất phản động lớn nhất về mặt kinh tế của đế quốc 

Pháp ở Nam Kỳ. Khi Nhật vào Nam Kỳ, Pháp – Nhật bắt tay nhau cai trị vùng đất 

này. Dưới sự thúc bách của Nhật, Pháp thực hiện chính sách “kinh tế chỉ huy” ngày 

càng triệt để hơn. Chính vì vậy, giai đoạn 1941 – 1945, tình hình thực hiện chính sách 

“kinh tế chỉ huy” ở Nam Kỳ sẽ có những điểm khác so với giai đoạn trước đó.  

2.2.Tình hình thực hiện chính sách “kinh tế chỉ huy” ở Nam Kỳ (1941- 1945) 

Tháng 7/1941, quân Nhật tiến vào Nam Kỳ. Vùng đất này chứng kiến và chịu sự 

cộng trị của Pháp – Nhật. Chúng đã liên kết với nhau làm cho tình hình thực hiện 

chính sách “kinh tế chỉ huy” ở đây trở nên nặng nề, phức tạp mà hậu quả là nền kinh 

tế Nam Kỳ ngày càng thêm kiệt quệ, nhân dân Nam Kỳ càng thêm cơ cực. 

2.2.1. Quan hệ cộng – trị Pháp – Nhật trên vùng đất Nam Kỳ 

Đối với phát xít Nhật, ngay từ đầu, khi phát động chiến tranh ở Châu Á – Thái 

Bình Dương, Nhật Bản đã ra sức tuyên truyền cho luận điệu “giải phóng người Châu 
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Á” để thành lập cái gọi là “Khu vực Đại Đông Á thịnh vượng chung” (Dai – Toa-

Kyoei-ken), nhằm một mặt biện hộ cho hành vi hiếu chiến , mặt khác lừa bịp, tranh 

thủ sự ủng hộ của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc ở Châu Á. Tại Đông 

Dương, quân Nhật đã thực thi chính sách chiếm đóng hoàn toàn trái ngược với những 

gì họ đã tuyên truyền. Phát xít Nhật đã duy trì chế độ thực dân của Pháp, cộng tác với 

chế độ đó để thống trị và bóc lột nhân dân Việt Nam, quân phiệt Nhật đã tự bóc trần 

bộ mặt giả dối của mình. Đây chính là một trong những yếu tố quan trọng giải thích 

tại sao trong thời kỳ chiến tranh thế giới II, ở Việt Nam chỉ một bộ phận tương đối 

nhỏ trong dân chúng bị luận điệu tuyên truyền của Nhật lừa bịp. Và do đó ở Việt 

Nam không xuất hiện những phong trào “ dân tộc chủ nghĩa thân Nhật” mạnh mẽ như 

ở một số nước Đông Nam Á khác.  

Đối với giới quân phiệt Nhật lúc đó, việc lựa chọn cộng tác – cộng trị với thực 

dân Pháp là một “chính sách hợp lý cao” (highly “rational” policy), là phương thức 

giúp cho Nhật Bản đạt được những mục đích chiến lược của mình tại Đông Dương 

một cách hữu hiệu nhất và ít tốn kém nhất. Bằng cách này, quân Nhật đã chiếm được 

Đông Dương một cách khá dễ dàng. Mặt khác, Nhật còn có thể lợi dụng bộ máy đàn 

áp, bóc lột mà thực dân Pháp đã dày công xây dựng gần một thế kỉ ở Việt Nam. Từ 

đó, phát xít Nhật khai thác triệt để các nguồn lợi ở xứ thuộc địa này nhằm phục vụ 

cho nỗ lực chiến tranh. Đồng thời, còn tiết kiệm được các khoản chi phí cho quản lý 

và cai trị nếu họ lật đổ thực dân Pháp. 

Tuy nhiên, sự cộng  tác – cộng trị Nhật – Pháp đối với phát xít Nhật chỉ là một 

sự hợp tác tạm thời và có điều kiện. Nhật Bản chỉ xem việc thiết lập các mối quan hệ 

với chính phủ thực dân Pháp là phương tiện chứ không phải là mục đích của họ. Đây 

là “nguyên tắc” do Tổng hành dinh tối cao của đế chế Nhật Bản ở Tokyo đặt ra ngay 

sau khi áp dụng thành công chiến lược xâm chiếm Đông Dương vào 9/1940, bằng các 

thủ đoạn vừa gây sức ép ngoại giao tối đa, vừa sử dụng sức mạnh quân sự một cách 

hợp lý. Nguyên tắc này được khẳng định trong bản chỉ thị của Bộ tổng hành dinh tối 

cao của đế chế Nhật bản ngày 17/4/1941: “Thiết lập các quan hệ chặt chẽ với Thái 

Lan và Đông Dương thuộc Pháp trên các lĩnh vực quân sự, chính trị và kinh tế. Mục 

tiêu của Đế chế là đạt được những điều này bằng các phương tiện ngoại giao. Đặc 
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biệt, sẽ xúc tiến các nỗ lực để thiết lập sớm các quan hệ quân sự với Thái Lan và 

Đông Dương thuộc Pháp. Trong quá trình theo đuổi các mục tiêu trên, nếu có các 

tình huống khác xuất hiện hoặc nếu không có các phương tiện khác thì vì lý do tự vệ 

và để đảm bảo sự tồn tại của mình. Đế chế sẽ thực thi các biện pháp quân sự. Mục 

tiêu, đối tượng và ngày giờ cũng như cách thức của các biện pháp quân sự sẽ được 

quyết định nhanh chóng, thích ứng với những phát triển của cuộc chiến ở châu Âu và 

tình hình quan hệ ngoại giao với Liên Xô”. [62; tr.42-43] 

Ở vùng đất Nam Kỳ, quan hệ cộng trị với chính quyền Pháp trở nên thiết thực 

hơn, bởi Nam Kỳ là lãnh địa “hải ngoại” của Pháp từ lâu. Không những vậy, đây còn 

là vùng đất chiến lược trên nhiều lĩnh vực.  

Trước hết, về quân sự, nếu việc chiếm đóng Bắc Kỳ có tầm quan trọng đối với 

nỗ lực chiến tranh của Nhật ở Hoa Nam thì việc chiếm đóng Nam Kỳ có ý nghĩa 

chiến lược đối với công cuộc xâm chiếm Đông Nam Á nói riêng và toàn bộ cuộc 

chiến tranh trên biển Thái Bình Dương của phát xít Nhật. Với ý nghĩa một bàn đạp 

chiến lược, chiếm được Nam Kỳ có nghĩa là quân Nhật mở rộng kiểm soát toàn bộ 

vùng biển nối Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương; uy hiếp trực tiếp các thuộc địa 

của Hà Lan và Anh ở phía Nam khu vực Đông Nam Á. Chính do tầm quan trọng đặc 

biệt của Nam Kỳ trong chiến lược chiến tranh của phát xít Nhật mà tại xứ này quân 

Nhật luôn luôn tập trung một lực lượng quân sự rất mạnh, lúc ít nhất (khoảng tháng 

7-8 năm 1941) khoảng 15.000 quân, lúc nhiều nhất (khoảng tháng 3 năm 1945) 

khoảng 60.000 quân, bao gồm cả bộ binh, hải quân, không quân, pháo binh và thiết 

giáp. Như vậy, bộ phận lớn nhất và tinh nhuệ nhất của quân Nhật ở Đông Dương đều 

tập trung ở Nam Kỳ. Hơn nữa, từ sau trận Trân Châu Cảng, Nam Kỳ còn là nơi tập 

kết, là trạm dừng chân chiến lược của lực lượng bộ binh và hải quân Nhật trước khi 

chúng mở các cuộc tấn công vào các thuộc địa khác ở Đông Nam Á. Do tầm chiến 

lược quan trọng như vậy mà Nam Kỳ (cụ thể là Sài Gòn) đã hai lần được quân Nhật 

chọn làm nơi đặt bản doanh  Phương diện quân phía Nam. 

- Lần thứ nhất, từ cuối 7/1941 đến 5/1942, khi đại bản doanh của Phương diện 

quân phía Nam của Nhật chuyển sang Singapore thì Sài Gòn lại trở thành nơi đặt đại 
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bản doanh của “Các lực lượng chiếm đóng Đông Dương của Nhật”, do đại tướng 

Machijiri đứng đầu. [19;tr.186] 

- Khi quân Nhật bắt đầu bị đánh bại trên các chiến trường Đông Nam Á, buộc 

phải lui vào thế thủ, một lần nữa đại bản doanh quân Nhật ở Đông Dương lại được 

đặt ở Sài Gòn, do Thống chế Terauchi đứng đầu, từ 11/1944  đến 9/1945. Rõ ràng dù 

là trong thế thắng hay thế thua, Sài Gòn và Nam kỳ luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng 

trong chiến lược chiến tranh của phát xít Nhật ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương. 

Về kinh tế, việc chiếm đóng Nam  Kỳ có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng 

đối với phát xít Nhật. Theo nghiên cứu của học giả người Nhật Yukichika Tabuchi, 

một trong những mục đích chiến lược của Nhật Bản trong việc xâm chiếm Đông 

Dương là tìm kiếm lương thực. Trong những thứ mà quân Nhật vơ vét để đáp ứng 

nhu cầu hậu cần của chúng thì lúa gạo là quan trọng nhất. Điều này càng trở nên cấp 

thiết khi mùa màng ở Triều Tiên – nguồn cung cấp lúa gạo chủ yếu cho Nhật Bản bị 

thất bát liên tục từ năm 1938 đến năm 1940. Cũng theo nghiên cứu của Tabuchi, lúa 

gạo Nam Kỳ rất hợp khẩu vị của người Nhật, do vậy mà tuyệt đại đa số lượng gạo vơ 

vét ở Nam Kỳ đều được chở thẳng về Nhật. Vì những lý do trên, Nhật đã chọn con 

đường hợp tác tạm thời với chính quyền thực dân Pháp để sinh lợi và hưởng lợi. 

Về phía thực dân Pháp, việc cộng tác – cộng trị với phát xít Nhật ở Đông Dương 

nói chung và ở Nam Kỳ nói riêng, là một lựa chọn bắt buộc của Pháp. Sự lựa chọn 

này đặt trong tình thế đã bị dồn đến đường cùng: mẫu quốc bị quân Đức đánh bại, 

thực dân Pháp ở Đông Dương hoàn toàn bị cô lập. Vì vậy, chấp nhận các điều kiện 

của phát xít Nhật là cách duy nhất Toàn quyền Đông Dương Decoux và đồng bọn có 

thể bảo toàn được tính mạng, lợi ích của hơn bốn vạn người Pháp. Và nhờ vậy mới 

duy trì được bóng cờ tam tài (ngọn cờ ba sắc biểu tượng cho Tự do – Bình đẳng – 

Bác ái), trên cõi Đông Dương, chờ thời cơ khôi phục địa vị chủ nhân sở xứ thuộc địa 

xa xôi này. Nhưng thực tế, ý nghĩa thật sự của ngọn cờ này, thực dân Pháp không 

thực hiện ở thuộc địa của chúng nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Thế nên, trong 

suốt thời gian quân Nhật ở nước ta, về căn bản thực dân Pháp ngoan ngoãn phục 

tùng, đáp ứng tất cả các điều kiện, yêu cầu của quân Nhật .Trên thực tế, chính phủ 

thuộc địa Pháp đã trở thành công cụ hữu hiệu của quân Nhật trong việc khai thác, bóc 
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lột nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia để phục vụ mục tiêu chiến tranh của Nhật 

Bản và phục vụ mục đích ích kỉ của người Pháp. Nói cách khác, người Pháp đã hy 

sinh quyền lợi và tính mạng của dân bản xứ để cứu vãn lợi ích thực dân của họ. 

Xuất phát từ những lợi ích nêu trên, ngày 28 tháng 7 năm 1941, khi quân Nhật 

bắt đầu đổ bộ lên cảng Sài Gòn, chính quyền Pháp không có hành động chống trả 

nào. Không những vậy, kể từ đây thực dân Pháp phải ra sức vơ vét tài lực vật lực (đặc 

biệt là lúa gạo) của nhân dân Nam Kỳ, cung phụng cho phát xít Nhật. Qua đó, thực 

dân Pháp càng đẩy mạnh hơn nữa chính sách “kinh tế chỉ huy” được thực hiện từ năm 

1939. Với mục đích vơ vét lương thực càng nhiều càng tốt, thực dân Pháp đã cho 

thành lập các cơ quan chuyên trách về lương thực, xây dựng các kho trữ lúa ở khắp 

các tỉnh Nam Kỳ. Đồng thời, thực dân Pháp còn kiểm soát gắt gao các loại hàng hóa 

ở vùng đất này. Đây chính là những hoạt động tiêu biểu và tập trung nhất cho việc 

thực hiện chính sách “kinh tế chỉ huy” ở Nam Kỳ. 

Tóm lại, chính sách “kinh tế chỉ huy” ở Nam Kỳ  những năm 1941 – 1945 cũng 

có những điểm giống giai đoạn 1939 - 1941 như bóc lột về kinh tế , đàn áp về chính 

trị…Tuy nhiên, cũng có những nét rất riêng sau đây cần tìm hiểu và phục dựng lại. 

2.2.2. Thành lập các cơ quan chuyên trách về lương thực ở Nam Kỳ 

Năm 1941, phát xít Nhật kéo vào Nam Kỳ, kinh tế vùng đất này có những biến 

động lớn. Lý do chủ yếu là sức ép ngày một gay gắt của phát xít Nhật buộc chính 

quyền thực dân Pháp phải cung cấp lượng gạo rất lớn. Theo các hiệp định – hiệp ước 

đã ký kết, thì số lượng đó khoảng 3.799.000 tấn. Để thỏa mãn yêu sách đó, thực dân 

Pháp ở Nam Kỳ đã dùng nhiều biện pháp cưỡng bức nhằm kiểm soát và vơ vét lúa 

gạo. Một trong những biện pháp đó là việc thành lập các cơ quan chuyên trách về 

lương thực. Đó là: 

- Ban chỉ đạo mua bán và xuất khẩu thóc, gạo, và phụ phẩm  

Ngay từ năm 1941, chính phủ Pháp ở Đông Dương đã cho thành lập Ban chỉ 

đạo mua bán và xuất khẩu thóc, gạo và phụ phẩm. Cơ quan này được gọi tắt là 

CODIRIZ, đứng đầu là một quan chức chính quyền Đông Dương và 3 đại biểu của 

Hiệp hội các nhà xuất cảng Pháp ở Đông Dương, 1 đại biểu Hiệp hội các nhà xuất 

khẩu của người Trung Hoa. Chức năng của nó là quản lý, kiểm soát mọi hoạt động về 
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sản xuất, xay xát, vận chuyển và xuất cảng lúa gạo trên thị trường Nam Kỳ, 

Campuchia  qua cửa khẩu Sài Gòn, nhằm mục tiêu thực hiện những điều khoản của 

bản Hiệp định về Đông Dương cung cấp thóc gạo cho Nhật, Pháp và một số nước 

khác. Sau khi thành lập, chính quyền thuộc địa đã họp bàn và đưa ra kế hoạch hoạt 

động của CODIRIZ. 

Cuộc họp diễn ra ngày 18 tháng 11 năm 1941, trong phòng thảo luận của Hội 

đồng thuộc địa, dưới sự chủ trì của Ngài J. MARTIN, Giám đốc Ty Kinh tế, Ngài 

VEDRENNE, người ủy quyền của ông VEDRENNE tại Sài Gòn, đại diện người 

Pháp, người Hoa và người Nam Kỳ, các nhà xuất khẩu, các nhà trồng lúa và các nhà 

vận chuyển. Phiên họp đã bàn bạc và thảo luận về kế hoạch hoạt động của CODIRIZ. 

“Kế hoạch chính của CODIRIZ tại phiên họp là: Tổ chức thị trường thóc, quy định về 

giá thóc trên thị trường, thành lập các xưởng chế biến gạo.” [111]   

Từ kế hoạch này, bộ máy của CODIRIZ tỏa về tất cả các địa phương trong nước 

Việt Nam, qua từng cánh đồng, khám từng nhà giàu lẫn nhà nghèo để cưỡng bức bán 

thóc gạo theo giá quy định. Mà giá của việc mua thóc tạ thấp hơn nhiều so với giá 

trên thị trường. 

 Không những vậy, để việc “mua thóc tạ” diễn ra nhanh chóng, thực dân Pháp 

đã khoán trắng cho từng làng, từng xã, huyện phải nộp đủ thóc trong một thời hạn 

nhất định một khối lượng thóc được ấn định từ trước với giá thấp. Ở những làng, 

tổng, do thiên tai mất mùa, nông dân không thể nộp đủ số thóc theo quy định thì lý 

hào, lý dịch phải xuất công quỹ mua thóc với giá cao ngoài thị trường nộp cho chính 

quyền, nếu không sẽ bị trừng phạt rất nặng. Trong nhiều trường hợp, chính quyền 

thực dân cho lính đến khám xét, đốc thúc từng làng. Nhà nghèo không có thóc nộp thì 

chúng tịch thu thóc của nhà giàu, rồi nhà giàu đó cùng với tổ chức làng xã bắt người 

nghèo kia phải hoàn trả sau. Chính vì chính sách cướp bóc ráo riết này, thực dân Pháp 

không những thu được hàng triệu tấn lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cung 

cấp cho phát xít Nhật, mà còn cất giấu, dự trữ cho chính bản thân chúng trong âm 

mưu ngấm ngầm chống lại Nhật. Đương nhiên, kết quả của chính sách trên là hàng 

triệu nông dân Việt Nam đã nghèo xơ xác, nay lại bị đẩy đến bước đường cùng. 
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 Tính đến tháng 12 năm 1941, cơ quan này đã điều hành việc xuất khẩu tổng số 

870.000 tấn gạo trắng, trong đó chuyển sang Nhật là 585.000 tấn. 

Như vậy, với việc thành lập CODIRIZ và chủ trương quản lý chặt chẽ việc xuất 

khẩu lúa gạo, thực dân Pháp đã đáp ứng các yêu sách kinh tế của phát xít Nhật. Đây 

là bước đầu tiên và quan trọng nhất của toàn bộ cái gọi là chính sách “kinh tế chỉ 

huy” mà chính quyền thực dân Pháp đã áp dụng ở Đông Dương trong suốt thời kỳ 

chiến tranh và lệ thuộc vào phát xít Nhật.   

Tiếp theo đó, đến ngày 30 tháng 12 năm 1941, Toàn quyền Đông Dương đã ra 

Nghị định về thành lập các cơ quan chuyên trách về lương thực. Nhằm đáp ứng 

những nhu cầu về lương thực của thời chiến trong đó có việc thực hiện những hiệp 

định cung ứng thóc gạo và các loại ngũ cốc cho phát xít Nhật. Theo đó, đã thành lập 

các cơ quan sau: 

- Ủy ban liên ngành về thóc và ngô (Comité interprofessionnel des Riz et 

Mais), Ủy ban này do Thống đốc Nam Kỳ làm Chủ tịch gồm đại diện các nhà trồng 

lúa Pháp, Việt, Campuchia, đại diện các nhà máy xay xát, chuyển chở và xuất khẩu. 

Giám đốc Sở Mễ cốc Đông Dương (Office Indochinois du Riz) làm cố vấn kỹ thuật. 

Cơ quan này có trách nhiệm điều hòa các hoạt động liên quan đến việc sản xuất, 

chuyên chở, xay xát và xuất khẩu ngũ cốc, thống nhất các quy chế, chính sách có liên 

quan đến vấn đề ngũ cốc,… [51; tr. 348] 

- Ủy ban tư vấn về trồng lúa (Comité Consultatif de la Riziculture) gồm đại 

diện các nhà trồng lúa Việt, Pháp nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến việc sản 

xuất lúa gạo và ngũ cốc. [51; tr. 349]. Mục đích là để đảm bảo ổn định sản lượng lúa 

gạo và ngũ cốc. 

- Ủy ban tư vấn về chuyên chở ngũ cốc (Comité  Consultatif dé Céréales ) 

chuyên giải quyết những vấn đề liên quan đến vận chuyển ngũ cốc giữa các vựa lúa 

trong khu vực Sài Gòn – Chợ Lớn và các nơi khác. [51; tr. 349] 

- Hội buôn thóc (thường gọi là Liên đoàn thóc – Comptoir du Paddy) gồm các 

nhà xay xát Pháp, Việt và Hoa Kiều đóng vai trò kiểm tra và quyết định những vấn đề 

liên quan đến các phương tiện tàng trữ, xay xát khối lượng thóc lúa lưu thông, giá cả 
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và thu mua thóc lúa …. nhằm điều hòa khả năng chế biến thóc lúa và các  loại ngũ 

cốc trước khi thành sản phẩm xuất cảng hoặc buôn bán…[51; tr. 349] 

- Hội buôn (Liên đoàn) gạo và ngô (Comptoir des Riz et Mais) là tổ chức quan 

trọng nhất được lập ra thay thế cho Ban chỉ đạo mua bán và xuất khẩu thóc gạo và 

phụ phẩm. Nhiệm vụ của Hội buôn này là chỉ đạo việc khai thác các nguồn thóc gạo 

và ngũ cốc của Đông Dương, đặc biệt là Nam Kỳ và Campuchia, phục vụ cho nhu 

cầu kinh tế, quân sự của Pháp và thỏa mãn các hiệp định cung cấp lương thực cho 

Nhật. Các cơ quan này bắt đầu hoạt động từ tháng 2 năm 1942, tức là sau khi các tổ 

chức tiền thân của nó đã hoàn thành những mục tiêu đề ra trong vụ mùa năm 1941, 

đặc biệt là hoàn tất bản Hiệp định 20.1.1941 [51; tr. 349]. 

Tiếp đến, ngày 1 tháng 12 năm 1942, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định 

thành lập Ủy ban Ngũ cốc (Comité dé Céréales). Cơ quan này trực thuộc Giám đốc 

Nha Kinh tế (Services Éconmiques). Ủy ban bao gồm một số cơ quan chấp hành như 

Hiệp hội các nhà sản xuất gạo và ngô, các Tiểu ban vận chuyển xay xát và các Hội 

buôn thóc lúa, gạo và ngô. Ủy ban ngũ cốc đảm nhiệm những chức năng xuất khẩu 

ngũ cốc ra nước ngoài, chủ yếu là qua Nhật, nghiên cứu và đề xuất với chính quyền 

những vấn đề liên quan đến tổ chức các thị trường mua bán thóc gạo ở Đông Dương, 

chủ yếu là Nam Kỳ. 

Ngày 24/12/1943, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định cải tổ Ủy ban Ngũ 

cốc. Mục đích là để kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao hơn nữa năng lực độc quyền 

kiểm soát mọi lĩnh vực liên quan đến vấn đề sản xuất, mua bán, xay xát và đặc biệt là 

vận chuyển lúa gạo ở Nam Kỳ, cũng như từ Nam Kỳ ra toàn Đông Dương và tới các 

cảng xuất khẩu. 

Tóm lại, với việc thành lập các cơ quan chuyên trách về lương thực ở Nam Kỳ, 

thực dân Pháp đã kiểm soát được thị trường lúa gạo nơi đây. Từ đó, thực dân Pháp 

triển khai tiếp các biện pháp khác để vơ vét nguồn lương thực dồi dào của vùng đất 

này. Đó là việc thành lập hệ thống kho trữ lúa khắp các tỉnh Nam Kỳ.  

2.2.3. Thành lập hệ thống kho trữ lúa ở các tỉnh Nam Kỳ 

Theo tài liệu của Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia II, tại TP. Hồ Chí Minh, trong 

những năm 1943 – 1944, Toàn quyền Đông Dương đã ra rất nhiều Nghị định thành 
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lập các kho trữ lúa ở Nam Kỳ. Đặc biệt là thông tư số 700-B ngày 24 tháng 11 năm 

1943 của Thống đốc Nam Kỳ liên quan đến việc phân bố quỹ của Ủy ban Ngũ cốc 

giữa các tỉnh để xây dựng kho thóc tại Nam Kỳ. 

Việc xây cất kho trữ lúa tại các tỉnh Nam Kỳ cho thấy thực dân Pháp không chỉ 

vơ vét triệt để mà còn siết chặt quản lý nguồn lương thực dồi dào của vùng đất này. 

Đây là bước quan trọng trong việc thực thi chính sách “kinh tế chỉ huy” ở xứ thuộc 

địa Nam Kỳ. Tài liệu lưu trữ cho thấy các kho trữ lúa được xây dựng khắp các tỉnh 

Nam Kỳ.  

2.2.3.1. Kho trữ lúa ở Long Xuyên 

Theo tài liệu lưu trữ hiện đang lưu giữ ở Trung tâm lưu trữ Quốc gia II [93], 

chính quyền thực dân Pháp đã ban hành thông tư số 2229, 2295, 2465-CDC ngày 4, 7 

và 20 tháng 10 năm 1943, xây dựng ở Long Xuyên các kho trữ lúa  như sau: 

I. Đại lý hành chánh Thốt Nốt (sức chứa 17.000 tấn)gồm: 

1. Làng Thạnh Hòa, Trung Nhứt: xây dựng 2 vựa loại 1 có sức chứa là 2.000 

tấn. Kỳ hạn thực hiện xây dựng là 3 tháng. 

2. Làng Thạnh Quới: xây dựng 15 vựa loại 1có sức chứa là 15.000 tấn. Kỳ hạn 

thực hiện: 6 tháng. 

II.  Đại lý hành chánh của tỉnh (sức chứa 16.000 tấn)gồm có: 

1. Làng Mỹ Thới: xây dựng 4 vựa loại 1.Sức chứa: 4.000 tấn. Kỳ hạn xây dựng 

là 3 tháng. 

2.  Làng Bình Hòa: xây dựng 3 vựa loại 1.Sức chứa là 3.000 tấn. Kỳ hạn xây 

dựng cũng là 3 tháng. 

3.  Làng Thoại Sơn: xây dựng 4 vựa loại 1, sức chứa: 4.000 tấn. Kỳ hạn xây 

dựng là 3 tháng. 

4.  Làng Vĩnh Trạch: xây dựng 5 vựa loại 1, sức chứa là 5.000 tấn. Kỳ hạn xây 

dựng là 4 tháng. 

III. Đại lý hành chánh Chợ Mới (sức chứa 7.000 tấn)gồm: 

1. Làng Long Điền: xây dựng 4 vựa loại 1,sức chứa là 4.000 tấn. Kỳ hạn xây 

dựng là 3 tháng.  
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2.  Làng Tấn Mỹ: xây dựng  3 vựa loại 1, sức chứa: 3.000 tấn. Kỳ hạn xây dựng 

là 3 tháng.  

Để tiện  giám sát, thi công; chính quyền thực dân Pháp đã phân chia các kho 

thóc thành 3 nhóm như sau: 

 Nhóm 1: tại Thạnh Hòa Trung Nhứt (Thốt Nốt), tại Long Điền (Chợ Mới), 

tại Mỹ Thới (huyện lỵ). 

 Nhóm 2: Tại Bình Hòa (huyện lỵ), tại Tấn Mỹ (Chợ Mới), tại Thoại Sơn 

(huyện lỵ).  

 Nhóm 3: Tại Thạnh Quới (Thốt Nốt), tại Vĩnh Thạnh (huyện lỵ). 

 Như vậy, trong năm 1943, dưới sự chỉ đạo của Thống đốc Nam Kỳ, tỉnh Long 

Xuyên đã xây dựng được 40 kho trữ lúa. 

2.2.3.2. Kho trữ lúa ở Cần Thơ 

Theo tài liệu lưu trữ hiện đang lưu giữ ở Trung tâm lưu trữ Quốc gia II [95], 

chính quyền thực dân Pháp đã ban hành công văn số 2706-CDC ngày 12 tháng 11 

năm 1943 và công văn số 2083-AE ngày 3 tháng 11 năm 1943 về việc xây dựng các 

kho thóc tại Cần Thơ như sau : 

1. Đại lý hành chánh tỉnh lỵ: 32 nhà kho cần xây dựng với sức chứa là 16.000 

tấn, ở các địa điểm là Ba Láng, Xà No, Bình Thủy. 

2. Đại lý hành chánh Ô Môn: 6 nhà kho cần xây dựng với sức chứa là 3.000 tấn, 

ở các địa điểm là Ô Môn, Thới Lai. 

3. Lý hành chánh Trà Ôn: 5 kho cần xây dựng, với sức chứa là 2.500 tấn. Ở các 

địa điểm là Trà Ôn, Cái Vồn, Phong Hòa. 

4. Đại lý hành chánh Cầu Kè: 11 nhà kho cần xây dựng, với sức chứa là 5.500 

tấn, ở các địa điểm là Cầu Kè, An Phú Tân. 

5. Đại lý hành chánh Phụng Hiệp: 9 nhà kho cần xây dựng, với sức chứa là 

4.500 tấn, ở các nơi Phụng Hiệp, Rạch Gòi. 

Như vậy, tổng số kho mà tỉnh Cần Thơ cần phải xây dựng trên toàn tỉnh là 129. 

Tuy nhiên, trong thực tế tỉnh Cần Thơ chỉ xây dựng được 61 kho vơi sức chứa tức 

41.000 tấn.  



 

61 

2.2.3.3. Kho trữ lúa ở Rạch Giá  

Căn cứ các công văn số 2229/CDC và 2285/CDC ngày 4 và 7 tháng 10 năm 

1943 [92].Chính quyền Pháp ở Nam Kỳ đã cho xây dựng các kho thóc tại Rạch Giá 

như sau: 

1. Phước Long: Vị trí này có thể xây dựng 20 kho thóc (mỗi kho thóc có chỗ 

phơi), sức chứa là 10.000 tấn. 

2. Giồng Riềng:Có thể xây dựng 15 kho thóc (mỗi kho thóc có chỗ phơi), sức 

chứa là 8.500 tấn. 

3. An Biên: Có thể xây dựng 10 kho thóc (mỗi kho có sân phơi), sức chứa là 

5.000 tấn. 

4.Công thổ An Biên: Có thể chứa 8 kho thóc (mỗi kho có sân phơi), sức chứa  là 

4.000 tấn. 

5. Long Mỹ: Có thể xây dựng 10 kho thóc (mỗi kho có sân phơi), sức chứa  là 

5.000 tấn. 

6. Gò Quao:Có thể xây dựng 6 kho thóc (mỗi kho có sân phơi), sức chứa là 

3.000 tấn. 

Tài liệu lưu trữ cho thấy chính quyền thực dân Pháp đã dự kiến xây dựng 61 kho 

trữ lúa trong toàn tỉnh. Tuy nhiên, trên thực tế, tỉnh này chỉ xây dựng 43 nhà kho với 

tổng sức chứa là 51.000 tấn. 

2.2.3.4. Kho thóc ở Gò Công 

 Theo công văn số 700 - B ngày 24 tháng 11 năm 1943 của Thống Đốc Nam 

Kỳ[94], ngày 4 tháng 12 năm 1943, Gò Công đã bắt đầu cho xây dựng các kho thóc 

như sau : 

Bảng 2.4. Bảng tổng hợp về việc xây dựng kho thóc tại Gò Công năm 1943 

Tên gọi vị 

trí các kho 
Loại kho 

Sức 

chứa 

(tấn) 

Diện tích (m2) 
Vật liệu sử 

dụng 

Cách làm 

móng 

Ghi 

chú Kho  
Sân 

phơi 

Chợ Dinh 

(Đổng Sơn) 

2 nhà kho 

bêton và 2 

nhà kho 

1.445  965  2.020  
Cọc tràm, sầm, 

vâp. 

Khung sườn 

Đắp nền cẩn 

thận để có 

thể sử dụng 

 



 

62 

bằng tranh 

loại 2 

bằng gỗ 

Tre 

Tranh 

Viên đá granit 

những viên 

đá granit đặt 

trên ngay 

phần đất đó 

Long Chánh 2 kho loại 2 1.000  672  2.148  Nt Nt  

Bình Luông 

Đông 
2 kho loại 2 1.000  672  1.728  Nt Nt  

Vĩnh Lợi 2 kho loại 2 1.000  672  1.578  Nt Nt  

Nguồn : [94] 

Đến ngày 4 tháng 3 năm 1944, tỉnh Gò Công đã hoàn thành xong việc xây dựng 

10 kho thóc tại Chợ Dinh (Đông Sơn), Long Chánh, Bình Luông Đông, Vĩnh Lợi, với 

tổng sức chứa là 4.445 tấn.  

 2.2.3.5. Kho lúa ở Mỹ Tho 

Thực hiện theo hướng dẫn của công văn số 700-B ngày 24 tháng năm 1943 của 

Thống Đốc  Nam Kỳ, tỉnh Mỹ Tho đã dự kiến  xây dựng 12 nhà kho chia ra làm 3 

nhóm với 4 nhà kho kiên cố.Tất cả các kho sẽ là kho loại 2 với sức chứa 500 tấn và sẽ 

được bổ sung 1 sân phơi có diện tích gấp đôi của nhà kho [97]. 

2.2.3.6. Kho thóc ở Trà Vinh 

Theo tài liệu lưu trữ, ở Trà Vinh, tình hình xây dựng các kho trữ lúa có khác. 

- Về việc chọn loại nhà kho: Để tiết kiệm gỗ trong việc xây dựng, chủ tỉnh Trà 

Vinh quyết định chọn nhà kho dạng 2 – loại kho tốn ít chi phí (khoảng 6000 $). 

- Cách xây dựng: Chính quyền tỉnh đã quyết định huy động tất cả các phương 

tiện của tỉnh và tiến hành việc xây dựng dưới sự quản lý trực tiếp của họ. Vì họ 

không tin vào các nhà thầu. Báo cáo của chủ tỉnh Trà Vinh cho biết họ “chán các đòi 

hỏi và sự tự phụ của những nhà thầu”. Mặt khác, họ “không tinvào những lời hứa của 

chủ thầu về thời hạn thực hiện” [99]. 

Và quan trong hơn cả là vềt tài chính: Về phía tỉnh sẽ chịu các chi phí đền bù 

giải phóng mặt bằng và đắp nền. Còn những chi phí khác để xây dựng kho thóc thì 

tỉnh đã xin trợ cấp của Ủy Ban Ngũ Cốc. Báo cáo của chủ tỉnh Trà Vinh viết: “Ngân 

sách tỉnh đã cạn kiệt, ngân sách của các xã tuy chưa như thế nhưng cũng đã chi gần 
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như toàn bộ các kế hoạch và số dư còn rất ít. Có vẻ như ngân sách này chỉ đủ để đáp 

ứng nhu cầu của các công việc hành chánh trong hai tháng đầu năm tới.” [99] 

 Vì vậy, chủ tỉnh Trà Vinh đã gửi cho Thông đốc Nam Kỳ chi tiết về công trình 

xây dựng kho thóc của tỉnh để xin thêm kinh phí. Nhưng cuối cùng, Thống đốc Nam 

Kỳ đã không phê duyệt kinh phí, do đó chủ tỉnh Trà Vinh quyết định chỉ xây dựng 14 

nhà kho gồm 4 kho tại tỉnh lỵ và 10 kho ở Đại lý hành chính.  

2.2.3.7. Kho thóc ở Sóc Trăng:  

Căn cứ các Thông tư số 2229-CDC và 2285-CDC ngày 4 và 7 tháng 10 năm 

1943[91]. Chính quyền Pháp tại tỉnh lỵ Sóc Trăng đã thiết lập các bảng báo giá và 

thời gian thực hiện việc xây dựng các kho thóc. Tổng số kho thóc mà tỉnh Sóc Trăng 

cần xây dựng là 13 kho gồm: 

1. Đại lý hành chánh của tỉnh 

a. Vị trí của 4 nhà kho loại 1.000 tấn nằm bên bờ kênh Maspéro, gần Công ty 

Dầu khí Pháp Á. 

 b. Vị trí của 1 kho thóc chứa 1000 tấn,bên bờ rạch Như Gia, phía Sóc Trăng. 

2. Đại lý hành chánh Long Phú, có 5 kho thóc loại 1.000 tấn ở bên bờ kênh 

Saintard (thuộc đất của xã). 

 3. Đại lý hành chánh Kế Sách, có 3 nhà kho loại 1.000 tấn gần bưu điện (thuộc 

đất của xã).  

Như vây, theo tài liệu lưu trữ, năm 1943, tỉnh Sóc Trăng đã xây dựng được 13 

kho trữ lúa với tổng sức chứa khoảng 13.000 tấn. 

2.2.3.8. Kho thóc ở Tân  An: 

Theo công văn số 2520-C/B ngày 8.12.43 về xây dựng kho thóc, chính quyền  

thực dân Pháp đã dự trù chi phí cần thiết cho việc xây dựng kho thóc tại trung tâm 

Tân An và Thủ Thừa như sau: 

 Ở Tân An: Kho thóc số 1, trữ lượng 2.132 tấn; Kho thóc số 2, trữ lượng 

845 tấn; Kho thóc số 3 có trữ lượng là 2.019 tấn 

 Ở Trung tâm Thủ Thừa: xây dựng 1 kho thóc với sức chứa 5000 tấn.   

Vậy, tổng số kho thóc mà Tân An xây dựng năm 1943 là 4 với sức chứa 
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khoảng 9.996 tấn. 

2.2.3.9. Kho thóc ở Châu Đốc  

Theo công văn số 2641 - BE ngày 11 tháng 11 năm 1945 của Thống đốc Nam 

Kỳ [96], tỉnh Châu Đốc đã tiến hành xây dựng các kho thóc như sau : 

Ở Châu Phú, xây dựng 4 kho với sức chứa là 2.000 tấn. Tri Tôn xây dựng 1 kho 

lúa với sức chứa là 500 tấn. Tịnh Biên cũng xây dựng 1 kho lúa với sức chứa là 500 

tấn. Tân Châu thì xây dựng 4 kho lúa với sức chứa là 2.000 tấn. Theo tài liệu lưu trữ, 

năm 1945, tỉnh Châu Đốc xây dựng 10 kho trữ lúa với tổng trữ lượng khoảng 5.000 

tấn. 

Như vậy, từ những thúc bách của phát xít Nhật về khoản nộp lúa gạo ngày càng 

tăng đã buộc chính quyền thực dân Pháp liên tiếp ra các công văn cho các chủ tỉnh ở 

Nam Kỳ khẩn trương xây dựng kho trữ lúa để đảm bảo giao nộp đúng số lượng và kỳ 

hạn. Các kho trữ lúa liên tục được xây dựng trong những năm 1943, 1944, 1945 là 

bằng chứng phản ánh rõ nét nhất sự “bóc lột” và phát xít Nhật đối với nông dân Nam 

Kỳ. Dưới đây là bảng tổng hợp các kho lúa được xây dựng ở Nam Kỳ những năm 

1943, 1944 và 1945. 

Bảng 2.5.  Bảng tổng hợp các kho lúa được xây dựng những năm 1943, 1944, 

1945 ở Nam Kỳ 

Tỉnh Số lượng kho thóc 
được xây dựng 

Long Xuyên 40 
Cần Thơ 61 
Rạch Giá 43 
Gò Công 10 
Mỹ Tho 12 
Trà Vinh 14 

Sóc Trăng 13 
Tân An và Thủ Thừa 4 

Châu Đốc 10 
Tổng cộng 167 kho 

Nguồn: [93; 95; 92; 94; 97; 99; 91; 98; 96] 

Trước đây, Vương triều nhà Nguyễn cũng có xây dựng nhiều kho trữ lúa trong 

cả nước như: 
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Kho thường bình (còn gọi là bình chuẩn thương dưới thời Tự Đức) là những loại 

kho chứa đựng thóc lúa mà chính phủ đã xuất tiền ra đong; đến thời cơ cận, chính 

phủ đem thóc này bán lại theo nguyên giá cho dân chúng, cốt để ngăn chặn nạn đầu 

cơ do các nhà buôn , nhân cơ hội lúa gạo khan hiếm mà mặc thể tăng giá.  

Nghĩa thương : là những kho trữ lúa đặt ở tỉnh lỵ và được các phủ huyện, thiết 

lập với một phần lúa thuế mà chính phủ trích riêng ra, và nhất là với lúa mà các tư 

nhân đã quyên nạp được. Những khi đói kém, các kho lúa này được mở ra để phát 

chuẩn cho dân nghèo,. 

Xã thương: được lập rất nhiều dưới triều Tự Đức. Đây là khi trữ lúa thu được 

nhờ vào sự canh tác một số ruộng công mà làng xã trích riêng ra. [1; tr. 119] 

Rõ ràng mục đích của việc xây dựng các kho thóc dưới thời nhà Nguyễn là để  

dùng vào việc cứu tế, phát chẩn cho người dân khi gặp nạn mất mùa. Điều này đã 

được giám mục Retord ghi nhận như sau: “nhà vua đã mở nhiều vựa lúa trong ba, 

bốn tỉnh để phát chuẩn cho dân chúng. Một vựa lúa quan thường có chiều dài 146 

thước, chiều rộng là 8 thước, chiều cao 4 thước. Trong mỗi tỉnh có từ 15 đến 20 vựa 

lúa luôn luôn đầy ắp, đủ biết số thóc lúa chúng chứa đựng nhiều là bao.” [1; tr. 120].  

Như vậy, dưới thời nhà Nguyễn, để giải quyết vấn đề an ninh lương thực tránh 

nạn đói có thể xảy ra ở các miền đất nước, triều đình cho thiết lập các kho dự trữ lúa, 

gạo ở mỗi tỉnh để phòng những năm thất mùa đói kém. Thất mùa thường là do hạn 

hán hay bão lụt gây ra.  

Khác hoàn toàn với mục đích xây dựng kho trữ lúa của vương triều nhà Nguyễn. 

Trong những năm 1943, 1944, 1945, thực dân Pháp đã cho xây dựng ở Nam Kỳ một 

hệ thống kho trữ lúa khắp các tỉnh: Long Xuyên, Cần Thơ, Tân An, Gò Công, Trà 

Vinh, Rạch Giá,…. Mục đích chủ yếu của hoạt động này là để vơ vét lúa gạo của 

nhân dân Nam Kỳ. Nhằm thực hiện các thỏa ước kinh tế mà chính quyền Pháp đã kí 

kết với Nhật. Nhưng với bản chất thực dân, chính quyền Pháp đã hạn chế đến mức 

thấp nhất chi phí xây dựng các kho thóc. Vật liệu xây dựng kho chỉ dùng là tre, nứa, 

mây,… Đây đều là những vật liệu rẻ tiền, tạm bợ, không chắc chắn (XEM PHỤ LỤC 

3). Bởi thực dân Pháp chỉ muốn vơ vét lúa gạo của nhân dân Nam Kỳ nhằm đạt lợi 

nhuận nhanh nhất. 
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Điều chú ý nữa là: việc xây dựng các kho thóc tại Nam Kỳ chủ yếu là vào năm 

1943. Tại sao lại như vậy? Bởi vì, năm 1943, là năm mà chính quyền Pháp phải cung 

ứng số lương thực nhiều nhất cho Nhật. Điều này đã được tác giả Futara Motoo 

khẳng định: “… Việc nhập khẩu gạo từ Đông Dương sang nước Nhật trong tổng 

lượng nhập khẩu năm 1940 là 25,9%; năm 1941 là 25,2%; năm 1942 là 37%; năm 

1943 là 56,3%, chiếm tỷ lệ cao nhất trong thời kỳ có thể vận chuyển bằng tàu 

biển…”[26;tr.140]. Qua đó, cho thấy rõ hơn bộ mặt thực dân cũng như mục đích xây 

dựng kho thóc ở Nam Kỳ của thực dân Pháp. 

Với hệ thống kho trữ lúa được xây dựng gấp rút trong 2 năm 1943 – 1944, thực 

dân Pháp vơ vét lượng lúa gạo rất lớn ở vùng đất Nam Kỳ. Chỉ trong tháng 1/1944, 

số lượng lúa gạo được vận chuyển về Chợ Lớn là 65.698 tấn. Cụ thể như sau: 

Bảng 2.6. Bảng thống kê số lượng lúa ở các tỉnh được vận chuyển về     Chợ Lớn 

năm 1944 

Tỉnh Số lượng (tấn) 
Bạc Liêu 22.807,878 
Bến Tre 267,812 
Cần Thơ 1.981,560 

Châu Đốc 2.252,129 
Tỉnh Chợ Lớn 6.871,312 

Gò Công 2.06, 490 
Long Xuyên 1.435,176 

Mỹ Tho 1.312,527 
Rạch Giá 10.835,348 
Sa Đéc 448,578 

Sóc Trăng 7.331,620 
Tân An 1.599,697 

Trà Vinh 6.487,001 
Vĩnh Long 0 
Tổng cộng 65.693 tấn 

Nguồn [48; tr. 165] 

Tóm lại, việc xây dựng hệ thống kho trữ lúa ở Nam Kỳ  là biện pháp giúp thực 

dân Pháp vơ vét được lượng lớn lương thực. Bản chất thực dân đã khiến thực dân 

Pháp muốn bóc lột càng nhiều càng tốt. Vì thế, chúng vẫn tiếp tục ra một số Nghị 

định nhằm thực hiện việc áp đặt, cưỡng bức thu vét lúa gạo ở vùng đất Nam Kỳ.  
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2.2.4. Thực dân Pháp thực hiện việc áp đặt, ấn định giá cả, kiểm soát sản xuất để 

thu vét lương thực ở Nam Kỳ 

Một trong những nội dung quan trọng của chính sách “kinh tế chỉ huy” là việc 

áp đặt, ấn định giá cả, kiểm soát sản xuất để thu vét các nguồn lợi ở thuộc địa. Đối 

với Nam Kỳ, nguồn lợi dồi dào nhất chính là lúa gạo. Vì vậy, trong những năm 1941 

- 1945, chính quyền thực dân Pháp tiếp tục ban hành một số quy định và chính sách 

nhằm để thu vét lương thực. Các chính sách đó được thể hiện qua các nghị định sau: 

- Nghị định 12/3/1942 và 31/3/1943 của Toàn quyền Đông Dương quy định 

những ai có từ 2 tấn thóc hoặc 1 tấn gạo trở lên phải khai báo và bán lại cho chính 

quyền thông qua các liên đoàn. 

- Nghị định ngày 31/5/1943 quy định việc vận chuyển thóc gạo trong phạm vi 

tỉnh, xứ và liên bang phải có giấy phép của nhà cầm quyền. 

- Nghị định ngày 17/4/1944 của Thống đốc Nam Kỳ quy định những ai có trên 4 

tạ thóc hoặc 2 tạ gạo thì phải khai báo và bán cho nhà nước thấp hơn giá thị trường 1 

đồng/tạ. [25; tr.360] 

Để thực hiện những biện pháp trên, chính quyền thực dân Pháp bề ngoài giải 

thích là để cung cấp thóc gạo cho các đô thị hoặc cứu đói ở các tỉnh Bắc Kỳ,… nhưng 

thực chất là tập trung nguồn thóc gạo đáp ứng quyền lợi của chúng. Vì vậy, hậu quả 

của những chính sách này làm cho nhân dân Việt Nam ngày càng bần cùng hóa và cái 

chết của 2 triệu người Việt Nam trong nạn đói năm 1945 có nguyên nhân từ chính 

hành động trên. 

Theo báo cáo của J. Decaudin - giám đốc văn phòng Ban chỉ đạo Kinh tế Đông 

Dương trong những tháng 7-9 năm 1944: Giá thu mua và giá bán lương thực nhằm 

thực hiện việc thu vét lương thực phục vụ cho kế hoạch giao nộp thóc, gạo và ngô 

năm 1944 được chính quyền ấn định tại Nghị định ngày 24 tháng 12 năm 1943. Theo 

đó giá được ấn định cho cả năm 1944 tại Sài Gòn như sau (đơn vị piaster/100kg): 

- Thóc cho gạo loại 1 (25% tấm)= 8,50 

- Thóc cho gạo hạt dài (20%)= 8,85 

- Thóc cho gạo hạt tròn (20%) = 8,95 

- Thóc cho gạo hạt dài chọn = 9,50 
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- Thóc cho gạo hạt tròn chọn = 9,60 

- Thóc cho gạo loại 2 (40 % tấm) = 8,30 

- Thóc cho gạo loại 3 (50%) =8,00 

- Thóc dùng để làm gạo ăn thường = 7,90 [55; tr. 592] 

(piaster là đơn vị tiền tệ người Pháp cho phát hành và lưu thông tại Đông Dương 

thuộc Pháp trong thời gian từ năm 1885 đến năm 1954) 

Còn theo tài liệu của Hội văn hóa cứu quốc, ở Nam Kỳ, giá thóc là 2 piastres 

một giạ (40 lít), tức khoảng 8$ một tạ, gần bằng 1/5 của giá cả sản xuất (điều đó 

khiến cho các công ty công nghiệp Pháp dùng thóc làm nhiên liệu đốt kinh tế hơn là 

dùng than đá). Nhưng thực dân Pháp đã chủ trương ngăn cấm hoặc ít nhiều hạn chế 

việc vận chuyển lúa gạo ở Nam Kỳ ra Bắc dẫn đến hậu quả là thóc gạo Nam Kỳ 

không bán được với giá cả hợp lý; hàng ngàn hecta trồng lúa bị bỏ hoang. Đối với vụ 

mùa ở nhiều vùng, vì lúa bán thậm chí không đủ giá chi phí sản xuất nên hàng ngàn 

tấn lúa bị bỏ mục ngoài đồng. Trong khi tại các vùng khác, vụ mùa tháng Năm tới 

nông dân phải sống qua ngày bằng củ chuối và rau cỏ.  [55; tr. 593] 

Không những vậy, trong những năm chiến tranh thế giới II nổ ra, chính quyền 

thực dân Pháp tại Nam Kỳ đã ra sức kiểm soát việc mua bán lúa gạo tại đây. Mặt 

khác còn ra lệnh cho các chủ Tỉnh thúc ép nông dân Nam Kỳ bán lúa gạo cho chúng 

với số lượng đã ấn định cho từng Tỉnh. Tuy nhiên giá thu mua của chúng thấp hơn rất 

nhiều so với giá thị trường. Tìm hiểu và làm rõ tình trạng này sẽ có cơ sở thuyết phục 

để khẳng định chính quyền thực dân đã bóc lột nhân dân Nam Kỳ lúc bấy giờ như thế 

nào. 

Qua một số báo cáo của chủ Tỉnh lên Thống đốc Nam Kỳ càng giúp nhận thức 

rõ hơn vấn đề này: 

- Báo cáo của chủ tỉnh Gò Công ngày 9.5.1942 đã viết: “Tôi đã ra lệnh cho các 

chủ vựa khác phải bán gấp số lúa của hộ trong thời gian ngắn nhất. Các chánh tổng 

cũng đã được lệnh phải đích thân đến các vựa khác để kiểm tra và đốc thúc các chủ 

vựa bán ngay số lúa đã được quy định” [45; tr.1191] 

- Hoặc báo cáo của chủ tỉnh Rạch Giá ngày 14.5.1942 như sau: “Sau cuộc họp 

từ ngày 5-5 ở Sài Gòn trở về, tôi đã ra lệnh khẩn cấp cho các tổng xã trong tỉnh buộc 
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các điền chủ phải bán lúa của họ cho nhà nước với khối lượng lớn và trong một thời 

hạn khẩn cấp. Tôi cũng đã thông báo cho các hương chức tỉnh lỵ, các huyện, các điền 

chủ, các nhà máy và các thương nhân có vựa lúa trên 5.000 giạ ( hoặc có số gạo 

tương đương) về những giao ước của nhà nước với người Nhật cũng như những hậu 

quả khôn lường nếu như không chuyển đủ và kịp số lúa gạo này về Chợ Lớn.” [45; 

tr.1192] 

Như vậy, thực dân Pháp đã dùng mọi biện pháp kể cả biện pháp hành chính bắt 

nhân dân ta bán lúa, gạo cho chúng nhằm thỏa mãn yêu cầu của Nhật. Việc làm này, 

đã dẫn đến kết quả: Từ năm 1940 đến 1945, số gạo của Đông Dương – chủ yếu là 

Việt Nam bán cho công ty Mitsui Buassan Kaiska của Nhật không ngừng tăng lên. 

Bảng thống kê sau đây sẽ cho thấy rõ điều đó.  

Bảng 2.7. Bảng thống kê số lượng gạo Việt Nam bán cho công ty            Mitsui 

Buassan Kaiska của Nhật (1940 – 1945) 

Năm Tổng số yêu cầu (tấn) Tổng số xuất cảng cho Nhật (tấn) 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

Không rõ 

700.000 

1.074.000 

1.125.000 

900.000 

Không rõ 

408.000 

585.000 

973.000 

1.023.471 

498.525 

44.807 

Nguồn: [32; tr.359] 

Theo bảng số liệu trên, năm 1941, số lượng gạo Việt Nam cung cấp cho Nhật 

đạt 83,6%; năm 1942 đạt 90,6 %; năm 1943 đạt 90,9 %; năm 1944 đạt 55,4%. Rõ 

ràng, số lượng gạo Việt Nam cung ứng cho phát xít Nhật nhiều nhất là hai năm 1942, 

1943. Đối chiếu với thời gian trên, vào những năm 1942, 1943 chính là năm thực dân 

Pháp đã cho xây dựng ở Nam Kỳ hàng loạt kho trữ lúa. Như vậy, có thể khẳng định 

việc xây dựng các kho trữ lúa ở Nam Kỳ chủ yếu là để vơ vét thóc gạo cung ứng cho 

phát xít Nhật. 

Cùng với gạo, ngô là nguồn lương thực quan trọng bắt buộc cung cấp cho Nhật.  

Cụ thể là : năm 1941 xuất cảng 124.923 tấn. Đến năm 1942 tiếp tục xuất cảng 98.700 
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tấn, rồi 1944 số lượng xuất cảng tăng lên là18.263 tấn. Năm 1945 xuất cảng là12.134 

tấn. [25; tr.360] 

Con số trên so với sản lượng ngô hàng năm, thì 1942 đã xuất cảng 46%, năm 

1943 là 45%, năm 1944 là 9%,… Thế là, gạo đã không đủ ăn, nay đến ngô cũng bị 

phát xít Nhật vơ vét, nên cuộc sống người nông dân điêu đứng lại càng điêu đứng 

hơn. [25; tr.360] 

Bên canh gạo, ngô; bọn chúng còn tăng cường vơ vét các loại ngũ cốc: 

Năm 1941: 135.000 tấn (50,6% số ngũ cốc nhập vào Nhật) 

Năm 1942: 125.000 tấn (15, 2% số ngũ cốc nhập vào Nhật) 

Năm 1943: 634.000 tấn (84,5% số ngũ cốc nhập vào Nhật) 

…………………………………………………………….. 

Năm 1945: 335.000 tấn (70,0% số ngũ cốc nhập vào Nhật)[26; tr.142] 

Số lượng lương thực phát xít Nhật bắt thực dân Pháp cung ứng, phần lớn được 

xuất khẩu sang Nhật, phần khác được chi dùng cho 80 ngàn quân Nhật tại Việt Nam. 

Việc chi dùng này, không những để nuôi quân mà còn được Nhật dùng để dùng làm 

nhiên liệu. Đặc biệt là ở Nam Kỳ. Do trong thời chiến, việc vận chuyển than từ Bắc 

vào để chạy các nhà máy điện gặp khó khăn. Pháp – Nhật đã nghĩ ra một giải pháp. 

Đó là chúng dùng ngô và thóc thay than để chạy các nhà máy điện. Giá thóc qua chế 

độ thu mua thóc tạ thì chỉ 8$Đ/tạ, rẻ hơn than và củi. Vì vậy, có hàng trăm nghìn tấn 

thóc trước đây được chở ra Bắc lúc giáp hạt, thì từ những năm 1942, 1943, 1944, 

được cho vào các lò đốt của các nhà máy điện.  

Không những vậy, do gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhiên liệu. Nhật đã nảy 

ra một “sáng kiến”. Đó là dùng cồn thay xăng để chạy các xe quân sự. Vì vậy, hàng 

trăm ngàn tấn gạo được dùng để nấu cồn phục vụ cho việc đó. Với phát xít Nhật, 

người dân ta chết đói không để chúng quan tâm bằng những chiếc xe của chúng 

không có nhiên liệu.   

Mặt khác, để có nguyên liệu đáp ứng cho sinh hoạt và chiến tranh, Pháp – Nhật 

còn bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay. Vì trong chiến tranh nhu cầu sử dụng bao tải là 

rất lớn. Nó không chỉ được dùng để đóng lương thực vận chuyển về Nhật và các căn 

cứ quân sự khác ở Đông Nam Á mà còn được sử dụng làm công sự. Trước đây, đay 
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được mua ở Ấn Độ. Nhưng từ năm 1942, Ấn Độ bị quân đội Anh chiếm giữ và phong 

tỏa. Trong tình thế đó, phát xít Nhật đã bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay. Bản tường 

trình về chủ trương này của Nhật như sau: “Bao tải ở Đông Dương trước đây do Ấn 

Độ cung cấp. Nhưng hiện nay không nhập khẩu được của Ấn Độ nữa, nên việc phát 

triển ngành sản xuất đay ở đây là một vấn đề cấp thiết. Bao tải được dùng để chuyên 

chở vật tư trong khối thịnh vượng Trung – Đông Á. Nước ta đang cần nhiều vật tư ở 

nước này, phải đạt 3 vạn tấn đay. Đông Dương hiện nay đang có sản lượng 500 tấn. 

Chúng ta cần đưa lên 3 vạn tấn trong kế hoạch 5 năm.” [42;107]  

Thực hiện chủ trương của phát xít Nhật, thực dân Pháp đã bắt nhân dân khắp 

Bắc, Trung, Nam phải nhổ lúa trồng đay. Riêng ở Nam Kỳ, chính quyền Pháp ấn định 

việc này như sau: 

- Năm 1942: diện tích trồng đay ở Nam Kỳ 200 ha, sản lượng 150 tấn. 

- Năm 1943 diện tích 617 ha, sản lượng 380 tấn, năm 1944 diện tích 3332 tấn, 

sản lượng 950 tấn.  

- Năm 1945, Nhật đòi hỏi diện tích trồng đay ở Nam Kỳ là 1.400 ha. 

Ngày 22.1.1945, Thống đốc Nam Kỳ gửi các chủ tỉnh Cần Thơ, Châu Đốc, 

Long Xuyên, Sa Đéc một công văn mật: “… Phái bộ Nhật yêu cầu phủ toàn quyền 

cho phép hãng Memka KK và hãng Mitsui Bussan Kaisha được lĩnh thầu việc trồng 

đay ở miền Nam Đông Dương. Riêng Nam Kỳ, người Nhật yêu cầu 1.400 ha diện tích 

trồng đay phân cho: 

- Tokyo Manka KK: 700 ha ở Châu Đốc 

- Mitsui Bussan Kaisha: 300 ha ở Long Xuyên, 300 ha ở Sa Đéc, 100 ha ở Cần 

Thơ.” [46; tr.587] 

Như vậy, với việc ấn định giá cả mua bán lúa gạo. Thực dân Pháp đã kiểm soát 

chặt chẽ nền kinh tế Nam Kỳ. Đồng thời, dưới sức ép của phát xít Nhật, thực dân 

Pháp đã bắt nhân dân Nam Kỳ cũng như nhân dân cả nước phải nhổ lúa, hoa màu 

trồng đay, thầu dầu. Mục đích là tạo ra nguyên liệu phục vụ chiến tranh. Qua đó, 

Pháp – Nhật đã chi phối luôn hoạt động sản xuất của nhân dân ta. Không chỉ kiểm 

soát hoạt động sản xuất nông nghiệp, thị trường lúa gạo Nam Kỳ. Pháp – Nhật còn 

chi phối cả nền kinh tế Nam Kỳ, qua việc kiểm soát các loại hàng hóa của vùng đất 
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này. 

2.2.5. Kiểm soát các loại hàng hóa ở Nam Kỳ  

Với mục đích hướng nền kinh tế thuộc địa nói chung, kinh tế Nam Kỳ nói riêng 

phục vụ cho chính quốc. Thực dân Pháp ở Nam Kỳ, đã tiến hành kiểm soát tất cả 

hàng hóa ở Nam Kỳ. Nhằm thực hiện triệt để chính sách “kinh tế chỉ huy” ở vùng đất 

này. Trong đó, thị trường lúa gạo là bị kiểm soát gắt gao nhất.  

- Kiểm soát thị trường lúa gạo 

Sau khi thành lập, ngày 1/8/1941, CODIRIZ ra công văn để kiểm soát thị trường 

lúa gạo tại Nam Kỳ. Công văn tập trung ở một số điểm như sau: 

+ Kiểm tra: Bắt buộc tất cả các chủ hàng thuộc diện kiểm tra phải kê khai và 

chịu sự kiểm tra tại chỗ các nguồn hàng lúa gạo hiện chứa trữ. Điều này đã được quy 

định trong Nghị định ngày 2/9/1939, nay cần áp dụng thật nghiêm ngặt. 

+ Trưng mua: Trong trường hợp chủ hàng từ chối không chịu bán lúa, các Chủ 

tỉnh phải lập biên bản, áp dụng luật cưỡng chế, buộc chủ hàng phải bán ngay lập tức 

theo luật định (thông qua cảnh sát tư pháp và nhân viên tòa án). Biện pháp “trưng 

mua” chỉ nhằm mục đích răn đe. Chỉ cần “dọa” rằng: nhà chức trách chỉ trưng mua 

mỗi giạ 1$00 (thay vì 1$22) thì người bán dẫu ương ngạnh đến mấy cũng không dám 

từ chối. 

+ Xử phạt: Đối với các chủ hàng không chịu bán và khai không chính xác trữ 

lượng lúa thì phải xử phạt ngay, hoặc phạt vi cảnh, hoặc quy vào tội  hình sự loại nhẹ. 

+ Các chủ tỉnh phải thông báo đều đặn hàng tuần hàng tuần cho CODIRIZ về số 

thuyền ghe xuất phát từ tỉnh mình về Chợ Lớn: sổ đăng hộ của ghe thuyền, số lượng 

lúa hay gạo trên thuyền (tính theo picul), nơi xuất phát, tên người bán và người mua, 

nơi chở lúa đến và địa chỉ cụ thể. Đối với lúa thuộc diện “trưng mua” thì mỗi lần 

thuyền ghe xuất phát, chủ tỉnh phải báo trực tiếp bằng điện tính đồng thời gửi kèm tờ 

kê khai lúa trưng mua để giúp CODIRIZ theo dõi. [43; tr.1184] 

Đến ngày 30/12/1941, toàn quyền Đông Dương lại ra Nghị định nhằm kiểm soát 

thị trường lúa gạo tại Nam Kỳ. Nội dung của Nghị định này như sau: 

+ Kiểm tra trữ lượng lúa gạo: Việc triển khai trữ lượng lúa gạo là bắt buộc đối 

với tất cả những người bảo quản, dù là chủ sở hữu hay không phải sở hữu (bao gồm 
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nông gia, thương nhân, chủ nhà máy ở Chợ Lớn và các tỉnh, người vận chuyển, người 

xuất cảng) khi trữ lượng tương đương hoặc nhiều hơn 5 tấn (250 giạ) đối với lúa, 3 

tấn (hoặc 50 picul) đối với gạo, tấm, bột. Kẻ nào ẩn giấu trữ lượng lúa gạo thì 

Thương cục Mễ cốc sẽ thường mua thấp hơn giá thị trường của ngày đó. 

+ Kiểm soát vận chuyển: Các chủ thuyền ghe, xà lan, tàu kéo phải khai rõ với 

Thương Cục Mễ cốc quy mô và hoạt động của đội thuyền. Mỗi chuyến đi, các chủ 

phương tiên vận tải phải ghi rõ vào sổ: tên và chữ ký của chủ hàng, ngày và nơi cất 

hàng, nơi chở hàng đến, thời gian tối đa của chuyến đi, tên và địa chỉ của người nhận 

hàng. 

+ Kiểm soát các nhà máy: Các chủ nhà máy xay phải cung cấp cho Thương cục 

Mễ cốc mọi chi tiết cần thiết…và phải để cho nhân viên của Thương cụ đến nhà máy 

kiểm tra theo nhiệm vụ. [45; tr. 1185] 

- Kiểm soát các loại hàng hóa khác 

Đồng thời với hoạt động kiểm soát thị trường lúa gạo, thực dân Pháp còn ra sức 

kiểm soát rất nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm khác. Dựa vào nguồn tài liệu của Trung 

tâm lưu trữ Quốc Gia II, có thể thấy được một lượng lớn hàng hóa bị kiểm soát gắt 

gao trong những năm 1942, 1943. 

Theo công văn Số: 7644/4B, ký ngày 14 tháng 09 năm 1943, tại   Sài Gòn của 

PHÓ PHÒNG 4  Villeneuve , các mặt hàng bị kiểm soát năm 1943 là:  

Bảng 2.8. Bảng thống kê các mặt hàng bị kiểm soát 

Nghị định Gougal 

: 23-06-1943 kê 
khai 

Dự trữ dây bằng da và xơ 
đay 

: 18-06-1943  Dự trữ dây bằng da và xơ 
gai 

: 24-01-1943  Dự trữ vỏ và bột cây canh 
ki na 

: 13-01-1943  Sản phẩm kim loại và hóa 
chất 

: 17-01-1943  Các chất liệu cũ bằng sắt 
và da, trừ đồng thau 

: 22-02-1943  Dự trữ xà phòng Nghị định Goucouch : 19-03-1943  

Nghị định Gougal : 31-08-1943  Dự trữ len 
: 15-01-1943  Dự trữ vỏ xe 



 

74 

: 19-12-1943  Dự trữ sợi để dệt 
: 25-01-1943  Dự trữ tơ nhân tạo và xơ 

Nghị định Goucouch : 05-03-1943  Dự trữ da 

 : 09-04-1943  

Dự trữ các loại vật liệu 
bằng sắt từ việc phá hủy 
hàng rào, thanh chắn, chấn 
song sắt, dây sắt và 
ximăng 

 : 05-04-1943  Dự trữ thóc và phụ phẩm 

 : 20-04-1943  Dự trữ bao đựng thóc, 
gạo, phụ phẩm và bắp 

 : 17-07-1943  Dự trữ thóc và phụ phẩm 

 : 28-07-1943  
Dự trữ bột gạo 
(phế phẩm xay giã và 
cám) 

Nghị định Gougal : 15-04-0941  Dự trữ vải 
Nguồn :[80]    

Đồng thời với những mặt hàng chịu sự kiểm soát như trên, thực dân Pháp còn ra 

nhiều văn bản để kiểm tra các hàng hóa khác như sau : 

Bảng 2.9. Bảng thống kê các sản phẩm phải chịu sự kiểm tra 

Sản phẩm Văn bản Chủ đề 
Các sản phẩm để làm 
thuốc Agg 08-02-1943 Kê khai bắt buộc đối với 

các sản phẩm để làm thuốc 
Dự trữ vỏ và bột cây 
canh ki na Agg 24-01-1943 Độc quyền kinh doanh vỏ 

và bột cây canh ki na 

Xà phòng Agg 22-02-1943 
Agc 05-03-1943 

Kê khai bắt buộc đối với 
việc dự trữ xà phòng trên 
100kg 

Sữa tươi Agc 12 -06-1943 
Bán sữa bò tươi và sữa dê 
tươi cho các cá nhân và 
các tập thể 

Da Agc 05-03-1943 Kê khai bắt buộc đối với 
việc dự trữ da 

Agc 05-03-1943 Xác định giá của da 
Ximăng Agg 21-01-1943 Phân phối xi măng 

Sợi coton Agg 19-12-1943 
Kê khai bắt buộc đối với 
việc dự trữ sợi coton trên 
100kg 

Sợi tơ nhân tạo và xơ Agg 25-01-1943 
Kê khai bắt buộc đối với 
việc dự trữ tơ nhân tạo và 
xơ trên 100kg 

Hóa phẩm và sản Agg 13-1-1943 Kiểm tra việc dự trữ và 
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phẩm bằng kim loại phân phối các hóa chất và 
sản phẩm kim loại 

Lạc 
Agg 27-10-1941 

Độc quyền kinh doanh các 
sản phẩm từ dầu lạc và dầu 
mè, cơm dừa, củi dừa khô, 
dầu dừa và mỡ cá nước 
ngọt. 

Nghị định Gougal 
02-10-1942 

Đóng gói cho việc sản 
xuất dầu 

Dừa 

Agc 16-07-1942 

Quy định về việc kinh 
doanh cơm dừa, củi dừa 
khô và quy định kinh 
doanh các sản phẩm này. 

Circge                   
17-10-1943 

Kinh doanh và lưu thông 
cơm dừa trong nước. 

Circge 
11-12-1942 

Tình hình chợ đen của củi 
dừa khô và cá 

Agg 28-09-1942 

Độc quyền kinh doanh các 
sản phẩm từ dầu lạc và dầu 
mè, cơm dừa, củi dừa khô, 
dầu dừa và mỡ cá nước 
ngọt. 

Coton Agg 28-06-1942 
Độc quyền kinh doanh các 
sản phẩm từ coton  và giá 
của coton 

 Circgg 22-08-1942 
Hướng dẫn áp dụng nghị 
định ngày 28 tháng 6 năm 
1942 

Mía Arrgg 05-10-1942 Độc quyền kinh doanh các 
sản phẩm từ mía. 

 Arrgg 10-12-1942 
Độc quyền kinh doanh các 
sản phẩm từ mía tại một số 
tỉnh 

Vỏ xe 
Arrgg 15-01-1943 Kê khai bắt buộc đối với 

việc dự trữ vỏ xe 

Arrgg 22-02-1943 Sử dụng các vỏ xe được vá 
lại 

Các sản phẩn có tên trong bảng A, B, C được đính kèm với Nghị định ngày 
1 tháng 11 năm 1941, chỉnh sửa và bổ sung bởi liên tiếp bởi: 

1/ Agg 68-N ngày 05 tháng 02 năm 1942. 
3/ Quyết định số 360-D ngày 07 tháng 07 năm 1942 
4/ Quyết định Gg số 722-N ngày 04 tháng 08 năm 1942 
5/ Quyết định Gg số 6479 ngày 19 tháng 09 năm 1942 
6/ Quyết định Gg số 6750 ngày 28 tháng 09 năm 1942 
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7/ Quyết định Gg số 7263 ngày 15 tháng 10 năm 1942 
8/ Quyết định Gg số 7544 ngày 23 tháng 10 năm 1942 
9/ Quyết định Gg số 7801 ngày 03 tháng 11 năm 1942 
10/ Quyết định Gg số 8386 ngày 18 tháng 11 năm 1942 
11/ Quyết định Gg số 2224-N ngày 23 tháng 01 năm 1943 
12/ Quyết định Gg số 423 ngày 25 tháng 01 năm 1943 
13/ Quyết định Gg số 224-N ngày 23 tháng 01 năm 1943 

Nguồn: [80] 

Qua bảng thống kê trên, có thể thấy thực dân Pháp ra sức kiểm soát nhiều loại 

hàng hóa khác nhau. Từ những mặt hàng nhu yếu phẩm như: vải, xà bông, sữa… đến 

các nguyên vật liệu của các ngành công nghiệp như: conton, tơ nhân tạo, hóa chất,… 

khác nhau. Rõ ràng, với những hoạt động kiểm soát các mặt hàng như trên, thực dân 

Pháp muốn thực hiện triệt để chính sách “kinh tế chỉ huy” ở Nam Kỳ. Mà mục đích 

chủ yếu là vơ vét bóc lột nhân dân ta để phục vụ cho nhu cầu ngày càng tăng của đội 

quân đồn trú Nhật và cả quân Pháp. Và hoạt động này được chính quyền thực dân 

Pháp thực hiện liên tục trong những năm chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra, thông 

qua nhiều nghị định, quyết định.  

2.2.6. Tăng các loại thuế ở Nam Kỳ 

Trong những năm chiến tranh thế giới II diễn ra, để có tiền chi tiêu cho cuộc 

chiến, thực dân Pháp đã tăng thuế lên rất cao ở Đông Dương nói chung và Việt Nam 

nói riêng. Việc tăng thuế của Pháp thời kỳ này, báo Việt Nam Độc Lập, số ra ngày 1 

tháng 2 năm 1942 tố cáo như sau: “ Mới rồi Tây tăng thuế lên nhiều; thuế đất, thuế 

nhà, thuế diêm, thuế nhà buôn. Đất bỏ hoang cũng phải thuế. Một cửa hàng nhỏ mỗi 

năm phải đóng thuế đến mấy trăm bạc. Không có tiền nộp thuế Tây sai lính vào nhà 

lấy hết đồ đạc, hoặc tịch thu ruộng đất. Thật khổ cho dân ta”.[16;tr.65] 

Vì vậy, chỉ trong 6 năm, từ 1939 đến 1945,  thu ngân sách Việt Nam đã tăng lên 

gấp hơn hai lần. Trong các thứ thuế, thuế quan bị giảm dần vì chiến tranh, xuất nhập 

càng ngày càng ít đi và Pháp lại phải miễn cho Nhật rất nhiều thuế. Do đó, chúng 

phải tăng nhanh các loại thuế như thuế tiêu thụ và vận chuyển hàng hóa, thuế muối, 

thuế rượu, thuế thuốc phiện, thuế điền thổ, thuế trước bạ. Trong 6 năm, các loại thuế 

này tăng trên dưới ba lần. 
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Ngoài việc tăng thuế, chính quyền thực dân Pháp còn đặt ra nhiều loại thuế khác 

như: tăng hoạt động của sổ số Đông Dương từu 913.637đ (1939) lên đến 2.828.435đ 

(1944), lập hội “ Pháp Việt bác ái” rồi dùng danh nghĩa hội ấy tổ chức ra những cuộc 

chợ phiên, những cuộc lạc quyên lấy tiền gửi về Pháp. Dựa vào luật xung công của 

thời kỳ chiến tranh, thực dân Pháp tập trung xe cộ, ngựa, thóc lúa của nhân dân với số 

tiền bồi thường chỉ bằng một nửa.  

Số tiền thuế thu được ngày càng nhiều nhưng thực dân Pháp chi rất ít cho kiến 

thiết những việc có lợi cho nhân dân ta. Ngân sách phần lớn dùng chi cho chiến tranh 

và gửi về Pháp. Rõ ràng, nhân dân ta không được hưởng gì về số tiền thuế mà mình 

đóng cho chúng. 

 Riêng ở Nam Kỳ, để đáp ứng những điều khoản trong Hiệp ước “ Phòng thủ 

chung Đông Dương”, kể từ giữa năm 1941, thực dân Pháp phải tìm mọi cách để có 

được những khoản tiền lớn cung cấp cho quân đội phát xít Nhật. Lối thoát duy nhất 

của thực dân Pháp ở Nam Kỳ lúc đó là phải tăng đồng loạt các sắc thuế. Trước hết là 

thuế ruộng đất và thuế các diện tích canh tác khác, thuế đất ở đô thị. Tiếp đến là thuế 

thân, thuế lợi tức, thuế thu nhập, thuế môn bài,… Riêng về nguồn thuế xuất nhập 

khẩu qua cảng Sài Gòn, từ khi phát xít Nhật có mặt ở Nam Kỳ, cảng Sài Gòn trên 

thực tế đã bị Nhật chi phối nhằm phục vụ cho nhu cầu về quân sự, chiến tranh với 

Đồng minh và từng bước mở đường cho sự xâm nhập của các Hãng kinh doanh Nhật 

Bản vào xứ này. 

Dựa vào chỉ thị của Toàn quyền Đông Dương, tháng 12 – 1942 Thống đốc Nam 

Kỳ - Rivoal đã gửi Thông tri khẩn đến các Chủ tỉnh ở Nam Kỳ để hướng dẫn họ cách 

lập biểu thuế mới cho năm 1943 trên cơ sở điều chỉnh lại bộ thuế hiện hành như sau: 

1. Thuế ruộng lúa:Biểu thuế mới vẫn giữ nguyên 5 hạng ruộng (ngoại hạng, 

nhất, nhì, ba, tư, năm) với mức thuế cụ thể như sau: 

- Ruộng ngoại hạng: 2$40/ha 

- Ruộng hạng nhất:1$80/ha 

- Ruộng hạng nhì:1$20/ha 

- Ruộng hạng ba: 0$60/ha 

- Ruộng hạng tư:0$30/ha 
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- Ruộng hạng năm: 0$30/ha 

Nhìn chung, qua biểu thuế mới, thực dân Pháp đã tăng thuế ruộng các loại lên 

20%; đặc biệt chúng tăng mạnh hơn đối với những diện tích đang khai khẩn 

(0$30/ha), nhằm thúc đẩy các điền chủ phải nhanh chóng biến những diện tích đang 

khai khẩn thành diện tích canh tác. [45; tr.616] 

2. Thuế tính vào các diện tích canh tác 

- Thuế đất trồng cao su: Trong biểu thuế mới này, thực dân Pháp quy định từ 

3$00 lên 6$00 mỗi ha, như vậy là đã tăng thuế lên 100% so với tỷ suất cũ. Việc tăng 

thuế gốc đó nhằm thay thế cho thuế phần trăm phải nộp vào ngân sách địa phương 

được quy định năm 1942. 

- Thuế các loại đất canh tác khác: ở biểu thuế mới này, thực dân Pháp cũng tăng 

thuế lên đến 20% so với biểu thuế cũ. Đối với những diện tích đang khai khẩn, thực 

dân Pháp cũng đánh thuế 0$30/ha, như đối với thuế ruộng đất thuộc hạng tư. Sau đây 

là biểu thuế cụ thể của từng loại ruộng. 

- Hạng nhất: 3$60/ha 

- Hạng nhì:2$40/ha 

- Hạng ba:1$20/ha 

- Hạng tư:0$72/ha 

- Hạng năm:0$30/ha [46; tr.617] 

Đến năm 1945, Thống đốc Nam Kỳ Hoeffel, lại điều chỉnh loại thuế đánh vào 

diện tích canh tác (ngoài ruộng lúa). Thuế này được điều chỉnh về tỷ suất và về phân 

loại. Ngoại trừ thuế đánh vào diện tích trồng cao su hiện đang gặp khó khăn (khó bán, 

không có lãi) nên đành duy trì mức thuế 6$/hecsta. Còn tất cả các diện tích canh tác 

khác đều tăng như sau: 

Bảng 2.10. Bảng thống kê các mức thuế thực dân Pháp điều chỉnh  

ở Nam Kỳ 

 
Mức thuế 

hiện hành 

Mức thuế mới 

( năm 1945) 

So với năm 

1943 

Loại 1 6$00/ha 9$00/ha 3$60/ha 

Loại 2 3$00/ha 4$50/ha 2$40/ha 
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Loại 3 1$50/ha 3$00/ha 1$20/ha 

Loại 4 1$20/ha 1$50/ha 0$71/ha 

Loại 5 0$30/ha 0$30/ha 0$30/ha 

Nguồn:[49; tr.2] 

3. Thuế đất ở đô thị 

Chính quyền thuộc địa đã có một sự điều chỉnh lớn đối với loại thuế này, chủ 

yếu là đối với đất xây dựng. Loại thuế này sẽ không tính theo lối lãnh khoán trước kia 

mà căn cứ vào giá thuế đất thực tế đối với các bất động sản với tỷ suất 6%, sau khi đã 

khấu trừ 30% vào các khoản hao mòn,bảo quản, sửa chữa,… 

Đối với loại đất không có xây dựng thì vẫn tính theo lệ thuế hiện hành. Để có 

căn cứ tính thuế, các chủ bất động sản phải kê khai: 

- Tính chất của bất động sản (nhà hoặc phòng ốc có lầu hay chỉ có trệt). 

- Diện tích bất động sản (gồm cả nhà phụ) 

- Tổng diện tích đất xây dựng bất động sản. 

- Giá thuế đất kẻ từ ngày 1/1/1943 đối với các bất động sản phải nộp thuế. 

Về thuế đất tại Sài Gòn – Chợ Lớn: Pháp dự kiến sang năm 1943 sẽ bỏ Khu 5. 

Do vậy những diện tích thuộc Khu 5 sẽ được xếp vào Khu 4 để đánh thuế, tùy theo 

thứ hạng và phương thức sử dụng. 

Nhìn chung, thuế đất mới không gây xáo trộn đối với các đô thị quan trọng. 

Riêng đối với các đô thị nhỏ hoặc các bất động sản ở vùng ngoại vi “ thì cần thận 

trọng hơn”. VD: Nhà thờ nằm trong khu vực nhà ở.  

Qua lần điều chỉnh biểu thuế cho năm 1943 này, thực dân Pháp đã tăng trung 

bình 20% đối với các sắc thuế. Hai năm sau, ngày 1/12/1944 Thống đốc Nam Kỳ 

Hoeffel lại báo cáo trước Hội đồng Thuộc địa hỗn hợp một Đề án mới. Theo Đề án 

này, các sắc thuế lại tăng thêm một lần nữa, và thường vượt quá mức quy định của 

Toàn quyền Đông Dương, có khi vượt gấp đôi, mà trường hợp đối với thuế thân là 

một ví dụ.  [43; tr.618] 

4. Thuế thân 
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Cho đến cuối năm 1944, thuế thân đối với người bản xứ vẫn chia làm 2 hạng: 

hạng “có tài sản” nộp 5$1 thẻ thuế thân và hạng “ không có tài sản” nộp 4$50/1 thẻ 

thuế thân. 

 Nhưng theo “ Đề án mới’ của Thống đốc Nam Kỳ, kể từ năm 1945, thuế thân sẽ 

chia làm 4 hạng nộp thuế: 40$, 30$,20$, 10$. 

Bảng 2.11. Bảng thống kê  mức thuế thân thực dân Pháp điều chỉnh 

ở Nam Kỳ năm 1945 

 Hạng 1: 40$ Hạng 2: 30$ Hạng 3: 30$ Hạng 4: 10$ 
Người ăn 
lương thu 
nhập/năm 

Từ 2.400$ 1.920$-2.400$ 1.440$-1.920$ 960$-1.440$ 

Điền chủ 
nộp thuế 

gốc 
100$ trở lên 70-100$ 40-70$ 10-40$ 

Chủ môn 
bài nộp 
thuế gốc 

100$ trở lên 
70-100$ 
40-70$ 

10-40$  

Nguồn:[49; tr.1] 

Khi thi hành, “Đề án mới” được điều chỉnh thành 5 hạng để đánh thuế thân: 4 

hạng đầu thuộc loại “ có tài sản” chịu thuế: 20$,15$,10$,5$ và hạng 5 chịu thuế 3$50; 

thực tế là Pháp trở lại với Biểu thuế thân do Toàn quyền Đông Dương quy định. [45; 

tr.619] 

Theo Thống đốc Nam Kỳ Hoeffel, sở dĩ năm 1945 lại phải tăng thuế vì: “việc 

điều chỉnh biểu thuế trên đây nhằm tạo thêm một khoản thu nhập cho ngân sách Nam 

Kỳ khoảng 4.500.000$, để có thể trang trải những khoản chi tiêu hiện đang tăng vọt”. 

[49; tr.1] 

Như vậy, qua những lần điều chỉnh thuế ở Nam Kỳ, có thể thấy sự bóc lột đến 

cùng cực của thực dân Pháp đối với người dân nơi đây. Bởi trong suốt thời kỳ thuộc 

Pháp, nhân dân Việt Nam đã phải cực khổ vì sưu cao thuế nặng, thì những năm chiến 

tranh này, sự bóc lột về thuế còn tăng lên ở mức độ cao hơn nữa. Số tiền thu được 

thực dân Pháp phải một mặt đem nộp cho phát xít Nhật, mặt khác, thực dân Pháp bỏ 
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túi riêng.Và lẽ dĩ nhiên tất cả những gánh nặng này đều trút lên đầu nhân dân Việt 

Nam. 

Ngoài ra, để có tiền mặt cung ứng cho phát xít Nhật, thực dân Pháp đã ra lệnh 

cho Ngân hàng Đông Dương in một lượng giấy bạc lớn. Cụ thể: 

Bảng 2.12. Thống kê số tiền Ngân hàng Đông Dương in ra 

Năm Số tiền được in ra (triệu đồng) 

1939 180 

1940 Từ 270 đến 280 

1941 340 

1942 500 

1943 Từ 600 đến 740 

1944 Từ 1.014 đến 1.364 

Nguồn: [25;tr.403] 

Do việc in giấy bạc một cách bừa bãi như vậy mà số tiền lưu hành đã tăng lên 

vùn vụt. Từ 180 triệu năm 1939 lên đến khoảng 1.364 triệu năm 1944 (tăng gần 7 lần 

trong 5 năm). Vì thế, nó đã gây ra hiện tượng “lụt tiền”. Đồng bạc Đông Dương bị 

mất giá chưa từng thấy. Theo đó, nạn lạm phát phát triển hết sức nghiêm trọng. Điều 

này đã làm cho tài sản của nhân dân Việt Nam bị vơ vét thậm tệ, đời sống của nhân 

dân ngày càng khốn khó. 

Tóm lại qua những hoạt động trên, một lần nữa có thể thấy rõ chính sách “kinh 

tế chỉ huy” mà thực dân Pháp thực hiện trong 2 giai đoạn (1939 – 1941) và (1941 – 

1945) có điểm giống nhau bản chất là đều bóc lột về kinh tế và đàn áp về chính trị 

nhằm triệt để tận thu và vơ vét.  

Điểm khác nhau là giai đoạn (1939-1941), thực dân Pháp mới bước vào cuộc 

chiến tranh thế giới nên cần nguồn nhân lực dồi dào để phục vụ chiến trường. Vì thế, 

thực dân Pháp tiến hành đàn áp chính trị, thực hiện lệnh tổng động viên, bắt lính Việt. 

Song song đó, Pháp còn tăng cường và khai thác nguồn nông sản dồi dào của vùng 

đất này. Tiêu biểu là lúa gạo và cao su - nguồn lương thực và nguyên liệu phục vụ 

cho chính quốc. Nhưng đến năm 1941, phát xít Nhật vào Nam Kỳ, dưới sự thúc bách 

của Nhật, thực dân Pháp càng vơ vét tài lực nơi đây gắt gao hơn. Vì thế, chúng chú 
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trọng bóc lột về kinh tế như: trưng thu lúa gạo, ấn định giá cả để mua rẻ bán đắt, tăng 

thuế cũ, đặt thêm thuế mới. Theo đó, chính sách “kinh tế chỉ huy” trong những năm 

1941 – 1945 có phần khốc liệt hơn. Khi chúng sử dụng cả bộ máy cai trị vào hoạt 

động bóc lột, vơ vét. Vì giai đoạn này, Pháp – Nhật cùng thống trị và thực hiện chính 

sách trên. 

2.3. Tiểu kết 

Năm 1939, đế quốc Pháp tham gia cuộc chiến tranh thế giới II. Vì vậy, mọi nổ 

lực của chính quốc Pháp cũng như thuộc địa của Pháp đều nhằm để vơ vét sức người, 

sức của đổ vào cuộc chiến tranh. Trong điều kiện đó, thực dân Pháp đã thực hiện 

chính sách “kinh tế chỉ huy” ở Việt Nam. Chính sách này chủ yếu là vơ vét tài lực vật 

lực đổ vào cuộc chiến tranh thế giới II. Đặc biệt, vùng đất Nam Kỳ có nhiều lúa gạo. 

Nên chính quyền Pháp càng ra sức vơ vét  nguồn lương thực của vùng đất này cung 

ứng cho chiến tranh. 

Đến năm 1940, tình hình chiến sự thế giới có nhiều biến động. Phe phát xít đang 

có lợi thế. Lợi dụng tình hình này, phát xít Nhật nhảy vào Đông Dương. Tuy vậy, 

phát xít Nhật vẫn không loại bỏ bộ máy cai trị của thực dân Pháp mà vẫn duy trì nó 

nhằm rảnh tay xâm lược các nước khác, thực hiện tham vọng thành lập “khu vực 

thịnh vượng chung Đại Đông Á”. Ngoài ra, phát xít Nhật cũng muốn thông qua thực 

dân Pháp bóc lột được nhiều tài lực – vật lực phục vụ cho chúng.  

Còn về phía thực dân Pháp, lúc bấy giờ cũng khó có thể hành động khác hơn vì 

chính quốc bị rơi vào tay Đức quốc xã, thuộc địa Đông Dương bị cô lập. Và thực tế là 

đang bị phát xít Nhật kiểm soát.  

Đến 1941, phát xít Nhật đã bắt đầu uy hiếp quyền lợi của thực dân Pháp ở tại 

Việt Nam. Vì vậy, để không bị mất hẳn quyền lợi ở Việt Nam, thực dân Pháp đã câu 

kết với phát xít Nhật thống trị nước ta. Hai kẻ thù, Pháp – Nhật đã tiếp tục thi hành 

chính sách “ kinh tế chỉ huy” để đàn áp, bóc lột nhân dân ta. Riêng ở Nam Kỳ, Pháp – 

Nhật đã ra hàng loạt những sắc lệnh, nghị quyết để bóc lột về kinh tế và đàn áp về 

chính trị  đối với nhân dân nơi này. 

Về kinh tế: Trong những năm 1941 đến 1945, Pháp đã cho thành lập ở Nam Kỳ 

nhiều cơ quan chuyên trách về lương thực. Bên cạnh đó, chúng còn cho thành lập hệ 
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thống kho trữ lúa khắp các tỉnh Nam Kỳ. Rồi kiểm soát lúa gạo đưa về Sài Gòn để 

cung ứng cho Nhật theo các Nghị định – Hiệp ước kinh tế đã kí kết.  Đồng thời, thực 

dân Pháp còn kiểm soát hàng loạt các mặt hàng thực phẩm khác và nhu yếu phẩm. 

Với chủ ý là kiểm soát kinh tế vùng đất này để phục vụ cho chính quốc tham chiến. 

Ngoài ra, chính quyền Pháp ở Nam Kỳ còn tăng hàng loạt các thứ thuế như thuế đất, 

thuế thân,… Mục đích chủ yếu là để vơ vét một lượng tiền mặt lớn để chi tiêu cho 

chính quyền Pháp và cung cấp cho phát xít Nhật.  

Về chính trị: Thực dân Pháp ở Nam Kỳ ra sức đàn áp các tổ chức của Đảng, giải 

tán các tổ chức tiến bộ nơi đây. Thực hiện lệnh tổng động viên mọi mặt để phục vụ 

chiến tranh đế quốc. Những việc làm trên của Pháp – Nhật đã đẩy nhân dân Nam Kỳ 

vào tình cảnh khốn cùng.  

Nói về tác động của những chính sách mà Pháp áp dụng ở Nam Kỳ, sách Nam 

Kỳ khởi nghĩa do Việt Minh xuất bản năm 1941 có 1 đoạn phân tích như sau: 

“Chính sách vơ vét và trấn áp của đế quốc chủ nghĩa Pháp khắp Đông Dương đại 

khái giống nhau, nhưng chính sách ấy ở Nam Kỳ có phần cay nghiệt hơn. Về mặt 

kinh tế, xứ Nam Kỳ là một xứ giàu hơn các xứ kia, vì vậy cho nên đế quốc chủ nghĩa 

Pháp và bọn tay sai chúng cũng ra tay bóp nặng hơn xứ khác. Về mặt chính trị, xứ 

nam Kỳ là xứ phong trào cách mạng cũng sôi nổi hơn các xứ kia, nên đế quốc chủ 

nghĩa Pháp và bọn chó săn chúng cũng hết sức đàn áp” [20; tr. 111]. Nhận định trên 

cho thấy được nét khác biệt trong việc thực hiện chính sách “kinh tế chỉ huy” ở Nam 

Kỳ so với cả nước. Vùng đất này bị khai thác, bóc lột nhiều hơn, đặc biệt là về lúa 

gạo. Bởi vùng đất này, vốn là vựa lúa của cả nước. Đến phong trào cách mạng cũng 

bị đàn áp nhiều hơn. Vì Pháp – Nhật, không muốn bị mất đi một thuộc địa giàu có 

như Nam Kỳ. Nói tóm lại, vì muốn “nhét đầy túi tham” Pháp – Nhật đã dùng mọi thủ 

đoạn đàn áp về chính trị, bóc lột kinh tế đối với nhân dân Nam Kỳ. Từ đó, gây nên 

những ảnh hưởng về nhiều mặt đối với vùng đất này. 
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CHƯƠNG 3. ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH “KINH TẾ CHỈ 

HUY” ĐỐI VỚI NAM KỲ THỜI PHÁP – NHẬT (1939 – 1945) 

 
 Thực dân Pháp quyết tâm biến Nam Kỳ thành thuộc địa khai thác vì Nam Kỳ có 

nguồn tài lực, vật lực phong phú. Việc thực hiện chính sách “kinh tế chỉ huy” ở Nam 

Kỳ cũng không nằm ngoài mục đích đó. Nghĩa là phải khai thác tài lực, vật lực của 

vùng đất này nhằm phục vụ cho chính quốc tham chiến. Vì vậy, chính sách “kinh tế 

chỉ huy” ở Nam Kỳ đã mang lại những ảnh hưởng về kinh tế, xã hội, chính trị đối với 

vùng đất này. Những ảnh hưởng này phần lớn là tiêu cực. Tuy vậy, cũng có vài ảnh 

hưởng tích cực nhất định nằm ngoài ý muốn của thực dân Pháp. 

3.1. Ảnh hưởng về kinh tế 

Những năm 1939 – 1945, thực dân Pháp đã khai thác triệt để tài lực, vật lực của 

Nam Kỳ. Từ đó, làm cho hoạt động kinh tế Nam Kỳ có những biến đổi lớn.  

Trong thời gian chiến tranh thế giới II nổ ra, dưới ảnh hưởng của chính sách 

“kinh tế chỉ huy”, thực dân Pháp đã vươn tay kiểm soát mọi ngành kinh tế nước ta. 

Nó bao gồm việc kiểm soát sản xuất, kiểm soát xuất nhập cảng, kiểm soát việc phân 

phối hàng hóa và kiểm soát giá cả. 

Về kiểm soát sản xuất, chính quyền thực dân đã bắt nhân dân ta phải giảm bớt 

diện tích trồng cây thực phẩm trước kia để trồng những loại cây phục vụ cho chiến 

tranh như đay, thầu dầu,… 

Còn đối với các nhà công nghiệp và thủ công nghiệp, thực dân Pháp cũng buộc 

phải sản xuất những thứ hàng như đồ kim khí, thuốc nổ, dầu trơ máy, than chạy 

ôtô,… để thay thế cho những hàng nhập cảng trước kia. 

Thực dân Pháp cũng với tay kiểm soát xuất nhập cảng. Tất cả các hàng xuất 

nhập cảng đều phải qua tay các cơ quan của chính quyền thực dân hoặc của bọn tư 

bản Pháp đại diện. 

Về kiểm soát phân phối hàng hóa, thực dân Pháp đặt lệ phát “ bông” và thẻ gia 

đình cho dân ta ở các thành phố trong việc thu mua các thứ cần thiết như gạo, đường, 

vải,…Các nguyên liệu bông, đay, lạc, thầu dầu,… được phân phối cho các ngành kỹ 



 

85 

nghệ hay thủ công. “ Ai tự ý mua bán “ lậu” các thứ đó sẽ bị phạt giam từ 2 tháng đến 

2 năm, phạt bạc từ 200 quan đến 1.200.000 quan” [66; tr.35]. Nhiều cơ quan cũng 

được thành lập để phân phối giấy hoặc các hàng hóa cho các ngành. 

Thực dân Pháp cũng tiến hành kiểm soát giá cả như lập ra Hội đồng hàng hóa 

giá để định giá thu mua và bán nhất định các thứ hàng hóa cần thiết cho đời sống 

nhân dân. Ngoài ra, do ảnh hưởng chính sách kinh tế thời chiến, nông – công – 

thương nghiệp ở Nam Kỳ vẫn không có sự tiến bộ nào đáng kể. 

Về nông nghiệp, kinh tế Nam Kỳ thời Pháp thuộc là nền kinh tế nông nghiệp. 

Bởi vậy, khi tiến hành thực hiện chính sách “kinh tế chỉ huy” ở vùng đất này; thực 

dân Pháp ban hành nhiều Nghị định để vơ vét nguồn lương thực, thực phẩm. Bên 

cạnh đó, chúng cũng  không tập trung đầu tư cho nông nghiệp nơi đây. Tại các đồn 

điền trồng lúa, các địa chủ người Pháp cũng như người Việt vẫn thực hiện phương 

thức canh tác và bóc lột theo kiểu phong kiến, nghĩa là vẫn giao ruộng đất về cho các 

gia đình nông dân sản xuất rồi thu tô thuế. Các biện pháp kỹ thuật trong khâu làm đất, 

tưới nước, chăm bón, thu hoạch,…hầu như không được áp dụng.Vì vậy, với lối canh 

tác “ con trâu đi trước, cái cày theo sau”, nông nghiệp Nam Kỳ vẫn là nền nông 

nghiệp truyền thống, lạc hậu.  

Bên cạnh đó, thực dân Pháp còn ấn định giá cho các mặt hàng lương thực với 

giá cực rẻ : “Giá gạo hạng nhì của Sài Gòn vào tháng 11/1939 từ 5đ 12 đến 5đ 15 

một tạ 60 kg nhưng nông gia chỉ bán được có 2đ 60 hoặc 2đ70 (nghĩa là có nửa 

giá)…nông dân và tiểu điền chủ không đủ tiền bạc lúa giống, phân  bón để làm mùa, 

hoa lợi vì đó sẽ kém sút, ruộng đất vì đó sẽ phải bỏ hoang”[20; tr.472]. 

Tiếp đó, với sắc lệnh tổng động viên phục vụ cho chính quốc tham chiến, thực 

dân Pháp đã rút một số lượng lớn nông dân, công nhân. Còn số lượng người dân quê 

không bị bắt lính thì phải đi phu, đi canh cho bọn đại địa chủ hay đế quốc. Từ đó, dẫn 

đến kết quả là ruộng đất thiếu người cày cấy. Và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức 

sản xuất của vùng đất Nam Kỳ. Mặt khác, ruộng đất của nông dân thì bị bọn cố đạo, 

bọn thực dân, bọn địa chủ cướp đoạt. “ Tất cả tình hình ấy sẽ làm cho nền kinh tế 

nông nghiệp bị suy sụp, đổ nát” [20; tr.473]. 

Về công nghiệp, ngay năm 1939, Đảng đã nhận định về ảnh hưởng của chính 
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sách kinh tế của Pháp đối với nền công nghiệp: “Kỹ nghệ nhẹ và các ngành thủ công 

nghiệp bản xứ sẽ bị kém sút vì xuất, nhập cảng bị ngăn cấm, nguyên liệu cần thiết 

không đủ dùng, hàng hóa không tiêu thụ được hay khó tiêu thụ ra ngoài. Vì sức tiêu 

thụ của quần chúng kém sút, vì không thể vay mượn được, vì hạn chế sinh sản, chỉ 

sinh sản những vật liệu chiến tranh. Các ngành thủ công nghiệp bị thuế má nặng nề, 

nợ cao lời rút rỉa nên phải chìm đắm trong cảnh tiêu điều và sẽ đi đến chỗ tiêu diệt” 

[20; tr. 473] và trong suốt giai đoạn 1939 – 1945, nền công nghiệp cả nước cũng như 

Nam Kỳ bị ảnh hưởng bởi chính sách “kinh tế chỉ huy” đúng như Đảng đã nhận định. 

 Sau chiến tranh thế giới II, nền công nghiệp ở Nam Kỳ vẫn là nền công nghiệp 

nhỏ bé, phiến diện và què quặt. Vì chiến tranh, hàng ngoại khan hiếm, những mặt 

hàng sản xuất có đến 99 % là thế phẩm để thay cho hàng ngoại. Thực dân Pháp cũng 

cần có hàng bán và những vật phẩm để cung cho quân đội của chúng. Do đó, một số 

ngành thủ công như làm đinh, kim máy khâu trước kia không có, nay được lập nên. 

Bên cạnh đó, những hoạt động như: kéo sợi, kéo chỉ, chế dầu ta để thắp trước kia hầu 

như bị tiêu diệt, nay được sống lại. Một số ngành khác trở nên phát đạt như làm đồ 

kim khí, giấy bản…. 

Tuy vậy, thực dân Pháp giữ độc quyền trong mọi ngành, các tiểu chủ chỉ có thể 

mua nguyên liệu của chúng và phải bán tất cả hàng hóa sản xuất ra cho chúng, nhiều 

khi lỗ vốn. Cũng vì thế, rất nhiều tiểu chủ phải bỏ nghề. Một số nhà sản xuất của ta 

trước kia vẫn bán cho Pháp phần lớn như hàng đan, hàng khảm,… bị sa sút. Nhiều 

nhà tiểu công nghệ, lúc trước vẫn sản xuất bằng nguyên liệu nước ngoài như dệt, 

tráng gương,… thiếu nguyên liệu phải nghỉ việc. Điều này cho thấy công nghiệp của 

Nam Kỳ vẫn lệ thuộc nặng nề vào nền công nghiệp chính quốc. Thế nên công nghiệp 

dân tộc vẫn không phát triển được. 

Về thương nghiệp, đối với nội thương, những hàng hóa thiết yếu bị Pháp – Nhật 

kiểm soát chặt chẽ về giá cả và phân phối. Thực dân Pháp còn tăng cường đầu cơ tích 

trữ để thu nguồn lợi nhuận khá lớn. Trong khi đó về ngoại thương, chính quyền thực 

dân Pháp thời kỳ này chỉ là tay sai của phát xít Nhật. Do đó, hoạt động thương mại 

trong những năm chiến tranh diễn ra chủ yếu là với Nhật Bản. Tuy nhiên trớ trêu thay 

trong xuất nhập cảng. Hóa phẩm của ta bán cho Nhật càng nhiều, thì hóa phẩm của 
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Nhật đưa sang  nước ta càng ít. Kết quả là Nhật không có tiền mặt để trả. Cuối cùng, 

chúng ra lệnh cho Ngân hàng Đông Dương ứng tiền trước cho chúng rồi sẽ thanh 

toán sau (nghĩa là không bao giờ thanh toán). Về phần ngân hàng Đông Dương cũng 

không còn cách nào khác hơn là in bừa một lượng tiền lớn để cung ứng cho Nhật. 

Vậy ai sẽ là người gánh chịu hậu quả của việc làm trên? Tất nhiên không phải là thực 

dân Pháp và phát xít Nhật mà chính là nhân dân Việt Nam. Điều này đã được Đảng 

nhận định: “Sinh hoạt đã hết sức đắt đỏ…vì bọn trục lợi, vì đồng bạc bị phá giá…vì 

sự độc quyền và kiểm soát ngoại thương, quảng đại quần chúng không tiền mua đồ 

cần thiết, thương nghiệp vì đó bị đình đốn nguy ngập”. [20; tr.473]. Đặc biệt, lúc này 

hàng từ Pháp nhập vào nước ta phải đóng thuế, còn Nhật thì được hưởng quyền “tối 

huệ quốc”. 

 Tóm lại, với những hoạt động kiểm soát kinh tế nói trên, thực dân Pháp cũng đã 

vơ vét được vô số lợi nhuận nhét đầy túi tham và cũng để cung cấp cho phát xít Nhật. 

Chính sách “kinh tế chỉ huy” của thực dân Pháp đã trói buộc nền kinh tế nước ta chặt 

chẽ hơn nữa vào kinh tế chính quốc. Biến Việt Nam nói chung, Nam Kỳ nói riêng 

thành một kho hàng cung cấp nguyên liệu phục vụ cho nền công nghiệp Pháp và là 

một thị trường tiêu thụ khổng lồ. Chính vì thế, nền công nghiệp dân tộc không được 

chú ý phát triển một cách toàn diện để đến nỗi trở thành “một nền công nghiệp không 

dính dấp gì đến lợi ích của dân tộc Việt Nam hơn nữa đi ngược lại lợi ích của dân tộc 

Việt Nam” [66; tr.34]. 

Xét ở một khía cạnh khác, qua những hoạt động khai thác của thực dân Pháp 

những năm 1939 – 1945, nhân tố chủ nghĩa tư bản được xác lập mạnh mẽ hơn ở Nam 

Kỳ. Đây là ảnh hưởng tích cực của chính sách “kinh tế chỉ huy”. Ảnh hưởng này nằm 

ngoài ý muốn của thực dân Pháp. 

3.2. Ảnh hưởng về chính trị 

Qua những biện pháp vơ vét, bóc lột của chính quyền thực dân Pháp nói trên,  

mọi giai cấp, mọi tầng lớp nhân dân ở Nam Kỳ (trừ bọn tay sai đế quốc, địa chủ lớn, 

tư sản mại bản) đều bị ảnh hưởng của chính sách thực dân phản động và của chiến 

tranh đế quốc. Do đó ít nhiều đều có thái độ chống thực dân Pháp- phát xít Nhật, có 

cảm tình với cách mạng, tham gia hăng hái vào cuộc đấu tranh chống chính quyền đế 
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quốc và tay sai, giải phóng dân tộc. 

Đến khi  thực dân Pháp bắt lính người Việt ra mặt trận chết thay cho chúng 

(tháng ll-1940), nhân dân ta, nhất là binh lính người Việt rất bất bình và sôi sục khí 

thế đấu tranh. Tình thế cấp bách khiến cho Đảng bộ Nam Kỳ phải quyết định khởi 

nghĩa, tuy chưa có sự chuẩn y của Trung ương, lệnh đình chỉ khởi nghĩa của Đảng 

ngoài Bắc vào chậm. Trước ngày khởi sự, một số cán bộ chỉ huy bị bắt, kế hoạch 

khởi nghĩa bị lộ, thực dân Pháp tìm cách đối phó. Tuy vậy, cuộc khởi nghĩa vẫn nổ ra 

theo dự kiến vào đêm 22 rạng sáng ngày 23-11-1940 ở hầu khắp các tỉnh Nam Kỳ 

triệt hạ nhiều đồn bốt giặc, phá tan nhiều chính quyền địch, thành lập chính quyền 

nhân dân và toà án cách mạng ở nhiều địa phương. Cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất 

hiện.  

Thực dân Pháp đã dùng nhiều thủ đoạn dã man đàn áp cuộc khởi nghĩa. Chúng 

cho máy bay ném bom tàn sát nhân dân ở những vùng có phong trào nổi dậy, dùng 

dây thép xâu tay nhiều người vào nhau, đem phơi nắng cho đến chết hoặc nhấn chìm 

xuống biển. Chúng bắt đi đầy hàng nghìn chiến sĩ yêu nước, xử bắn một số chiến sĩ 

ưu tú của Đảng. Đặc biệt “Những vùng quanh Sài Gòn như Hóc Môn, Bà Điểm bị tàn 

phá nặng (…).Địch cho quân đi càn bắt những người tình nghi về tra tấn xét hỏi. Số 

người bị bắt đông quá đến nỗi không đủ nhà để giam, chúng phải đưa vào nhà máy 

Ba Son, nhốt vào một chiếc tàu hỏng hay sà lan đưa ra giữa sông” [66; tr.25] 

Với những chính sách khủng bố như trên, các lực lượng yêu nước và cách mạng 

ở Nam Kỳ rơi vào tình trạng khủng hoảng. Trước cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ 

(23.11.1940), lực lượng Đảng ở Nam Kỳ là mạnh nhất. Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng cũng chọn Nam Kỳ là chỗ đứng chân từ nhiều năm. Do chính sách khủng bố 

của chính quyền Pháp ở Nam Kỳ sau khi chiến tranh thế giới II bùng nổ, cho tới đầu 

năm 1940 cơ sở Đảng ở Nam Kỳ đã thiệt hại khá nghiêm trọng, đặc biệt một số cán 

bộ cao cấp của Đảng, kể cả Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ, các nguyên bí thư như Lê 

Hồng Phong và Hà Huy Tập, đều bị bắt. Sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra và thất 

bại, toàn bộ hệ thống tổ chức của Đảng ở Nam Kỳ bị phá vỡ, phần lớn đảng viên và 

cán bộ của Đảng bị giết hại hoặc tù đày, các tổ chức quần chúng của Đảng cũng 

dường như không còn tồn tại. Đây là tổn thất to lớn không chỉ của Xứ Ủy Nam Kỳ 
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mà là của toàn Đảng, của phong trào yêu nước và cách mạng trên phạm vi toàn quốc.  

Từ năm 1941 đến tháng 3/1945 là thời kỳ rất khó khăn của Đảng bộ Nam Bộ. 

Phần lớn Đảng viên bị địch bắt cầm tù, nhiều đảng viên còn lại phải thường xuyên di 

chuyển sang các nơi khác để tránh sự truy lùng của địch. [25; tr. 285-286] 

Cụ thể ở một số tỉnh như sau: 

- Tại Vĩnh Long: Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Long đã trải qua một thời kỳ 

khủng bố trắng. Thực dân Pháp đã câu kết với các thế lực phản động của địa phương 

đi càn quét từng cánh đồng đế bắt các chiến sĩ cách mạng; chúng tàn sát đẫm máu 

những người cách mạng trong tỉnh. Tính riêng ở đây, đến cuối năm 1940 có 611 vụ 

bắt bớ, hầu hết các cơ sỏ Đảng trong tỉnh bị tan vỡ. Phong trào cách mạng trong tỉnh 

tạm lắng xuống. [20; tr. 231] 

- Ở Sóc Trăng: Sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, thực dân Pháp bắt bớ hàng trăm 

người, hàng chục Đảng viên và quần chúng cách mạng. Chúng đàn áp dã man đồng 

bào tham gia khởi nghĩa.Đặc biệt nơi mà thực dân Pháp đàn áp dã man nhất là xã Hòa 

Tú. Nơi đây, thực dân Pháp bắt bớ hàng trăm người, hàng chục đảng viên và quần 

chúng trong tổ chức. Trong đó có cả đồng chí Văn Ngọc Chính (bí thư chi bộ xã) và 

nhiều đồng chí khác. [20; tr. 257] 

- Ở tỉnh Long Xuyên: Thực dân Pháp ra lệnh lùng sục, bắt bớ; ở nhiều nơi như 

Long Điền, Kiến An, Tân Mỹ, Tân Phú,… Nhiều nhà cách mạng bị bắt và giết như: 

Lương Văn Cửu, Nguyễn Lương Dược, Lê Minh Ngươn, Huỳnh Văn Hay… Ngoài 

ra, thực dân Pháp còn bắt nhiều Đảng viên trong tỉnh đi đày ở Côn Đảo, Bà Rá. 

Ngoài việc khủng bố đẫm máu, thực dân Pháp còn ra sức mua chuộc các phần tử xấu 

để làm tay sai. [20; tr. 310] 

Riêng ở Bến Tre: Thực dân Pháp đã bắt trên 400 người tra khảo nhục hình. 

Trong đó có các đồng chí trong tỉnh ủy, nhiều cán bộ Đảng viên bị tù đày. Đảng bộ 

Bến Tre bị tổn thất. Thực dân Pháp đàn áp đẫm máu như vậy, với mục đích là trả thù 

một cách tàn bạo nhất, đồng thời cũng để tiêu diệt tận gốc rễ phong trào cách mạng 

nơi đây. [20; tr. 334] 

- Tại tỉnh Bạc Liêu: Địch ra sức càn quét, đốt phá những cơ sở cách mạng. 

Chúng bắt bớ, tra khảo các chiến sĩ cách mạng rất tàn bạo. Theo số liệu của địch, 
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chúng bắt tổng cộng 228 người tham gia khởi nghĩa. Chúng mở các phiên xử và kết 

tội 84 đồng chí tham gia cách mạng. Chúng xử tử 10 đồng chí lãnh đạo phong trào 

như Quách Văn Phẩm, Phan Ngọc Hiển, Đỗ Văn Sến,… 

- Còn ở Tây Ninh: Sau khởi nghĩa thất bại, phong trào cách mạng trong tỉnh bị 

khủng bố. Tại chợ Rạch Tràm, thực dân Pháp cho tập trung một đội lính lê dương 

lùng sục, đốt nhà của những đồng bào tham gia khởi nghĩa tại quận Châu Thành. 

Ngoài ra, chúng còn ra lệnh thiết quân luật, trang bị súng ống cho bọn tay sai ở xã để 

đàn áp phong trào cách mạng. Vì vậy, một số Đảng viên phải dời vào rừng núi để 

tránh sự khủng bố. [20; tr. 289] 

Tính chung sau khởi nghĩa Nam Kỳ, có khoảng 903 vụ bắt người ở vùng Gia 

Định, 2710 vụ ở  Mỹ Tho, 1729 vụ ở  Cần Thơ. [66; tr.25]. 

Bên cạnh các vụ bắt bớ, tù đày, thực dân Pháp còn mở rộng mạng lưới mật thẩm 

khắp nơi. Ngày 26/7/1943, Toàn quyền Decoux còn ký Nghị định cho phép những 

nhà thầu khoán hay những hội thầu khoán được phép dùng những thám tử của nhà 

nước để đạp vỡ từ trong trứng nước các cuộc đình công của thợ thuyền. 

Như vậy, do ảnh hưởng bởi chính sách “kinh tế chỉ huy”, người dân Nam Kỳ 

không thể chịu nổi sự thống trị của bọn thực dân Pháp nên tiến hành khởi nghĩa. Tuy 

nhiên các cuộc khởi nghĩa đã thất bại. Chính quyền thực dân Pháp lợi dụng nguyên 

cớ này, tiến hành siết chặt hơn nữa sự kiềm kẹp về chính trị với nhân dân Nam Kỳ. 

Bằng công điện khẩn số 5306, Toàn quyền Đông Dương Decoux đã hạ lệnh cho cấp 

dưới phải: “Đuổi và bắt không thương tiếc những tên “phiến loạn” ở Nam Kỳ, đối 

với những người đang bị giam giữ thì phải canh phòng cẩn mật, tuyệt đối không có 

liên lạc với bên ngoài”. [25; tr. 287] 

Chính những hành động đàn áp như trên của chính quyền thực dân Pháp đã làm 

cho phong trào cách mạng Nam Kỳ có những tổn thất nhất định.  “Cho tới trước cuộc 

đảo chính Nhật – Pháp (9/3/1945), mặc dù đã rất cố gắng nhưng Đảng vẫn không thể 

khôi phục được tổ chức, lực lượng và ảnh hưởng tại Nam Kỳ. Một số cán bộ Đảng 

viên thoát được sự truy đuổi của kẻ thù cũng chủ yếu là tạm thời hoạt động, hoặc 

hoạt động kém hiệu quả. Sự khủng hoảng của phong trào yêu nước và cách mạng 

chính là một yếu tố thuận lợi cho sự bành trướng thế lực của các lực lượng “ dân tộc 
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chủ nghĩa” khác, trong đó có các nhóm thân Nhật ở Nam Kỳ (giáo phái Cao Đài, 

Hòa Hảo).” [19; tr. 190] 

Tuy vậy, sự kiện Khởi Nghĩa Nam Kỳ đã "gây ảnh hưởng rộng lớn trong toàn 

quốc", nêu cao tinh thần anh hùng bất khuất của nhân dân nơi đây, giáng đòn chí tử 

vào thực dân Pháp, cảnh cáo nghiêm khắc phát xít Nhật vừa mới đặt chân vào nước 

ta. Đó là những tiếng súng báo hiệu của cuộc khởi nghĩa toàn quốc, là bước đầu đấu 

tranh bằng võ lực của các dân tộc Đông Dương. Không những vậy, khởi nghĩa Nam 

Kỳ còn để lại những bài học quý giá về xây dựng lực lượng chính trị và lực lượng vũ 

trang và tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền. Đồng thời, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ 

cũng nêu cao được tinh thần dân tộc cách mạng của những chiến sĩ cộng sản và nhân 

dân yêu nước sẵn sàng hy sinh để giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc. 

Xét ở khía cạnh khác, “sự kiện khởi nghĩa Nam Kỳ” đã lột trần mâu thuẫn vô 

cùng sâu sắc giữa nhân dân Nam Kỳ với thực dân Pháp; nó cũng phơi bày bộ mặt tàn 

bạo, độc ác của thực dân đế quốc cầm quyền và bọn tay sai phản động. Và thông qua 

những hành động của bọn thực dân Pháp cùng bọn tay sai, đã phơi bày tính chất phản 

động của chính sách “kinh tế chỉ huy” mà bọn chúng áp dụng ở vùng đất này. 

Tóm lại, có thể thấy trong thời gian chiến tranh thế giới II diễn ra, do tác động 

của nhiều yếu tố nội sinh và ngoại sinh, trong đó cuộc xâm chiếm của phát xít Nhật là 

quan trọng nhất, các lực lượng chính trị ở Nam Kỳ đã có sự thay đổi sâu sắc. Lực 

lượng cách mạng ở Nam Kỳ bị khủng bố và rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Trong 

khi đó, các lực lượng thân Nhật ngày càng trở nên mạnh hơn. Sự thay đổi tương quan 

lực lượng ở Nam Kỳ trong giai đoạn này, không chỉ ảnh hưởng đến diễn trình lịch sử 

Nam Kỳ mà còn ảnh hưởng đến những chuyển biến chính trị – xã hội trong toàn cõi 

Việt Nam. 

3.3. Ảnh hưởng về xã hội 

Mặc dù trong suốt những năm đầu của cuộc chiến tranh thế giới II, Việt Nam 

không phải là chiến trường, không phải là nơi đối đầu trực tiếp giữa các bên tham 

chiến, nhưng không phải vì thế mà nhân dân Việt Nam không phải gánh chịu những 

hậu quả thảm khốc của cuộc chiến. Ở Việt Nam nói chung, Nam Kỳ nói riêng, thông 

qua chính sách vơ vét, bóc lột tàn bạo, phát xít Nhật và thực dân Pháp đã tìm cách 
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trút mọi gánh nặng của hậu quả chiến tranh lên đầu nhân dân ta. Do vậy, không chỉ 

có tầng lớp nhân dân lao động mà ngay cả với các tầng lớp trên (trừ một bộ phận nhỏ 

đại địa chủ, tư sản và tay sai của chính quyền thực dân) cuộc sống cũng trở nên ngày 

một khó khăn, ngột ngạt và cùng quẫn. 

Trước hết nói về giai cấp địa chủ. Giai cấp địa chủ trong giai đoạn này gia tăng 

thêm một ít. Sự biến thiên này do một bộ phận giai cấp tư sản cảm thấy bất an nên 

chuyển vốn về thôn quê mua ruộng rồi phát canh thu tô. Ngay đến một số công chức 

cao cấp cỏ tiền để dành cũng lập cơ sở ở thôn quê.  

Đại địa chủ vẫn kinh doanh ruộng đất theo kiểu phát canh thu tô, mức tô có khi 

lên tới 75% đến 80% hoa lợi. Thêm vào đó, họ còn câu kết với thực dân Pháp bằng 

cách bỏ vốn kinh doanh, có chân trong các liên đoàn thóc gạo để đầu cơ tích trữ hoặc 

nhân cơ hội đói kém để cướp thêm ruộng đất của nông dân. Vì thế, chẳng những họ 

không bị thiệt hại gì trong chiến tranh mà còn giàu lên nhanh chóng. [66; tr.40] 

Còn trung địa chủ cũng tranh thủ chiếm đoạt ruộng đất công hoặc kê khai gian 

lận để đầu cơ tích trữ thóc gạo. Ngoài ra, trung địa chủ còn ăn chặn phần diêm, muối 

bán theo đầu người hoặc nhân lúc đói kém chiếm đoạt ruộng đất của nông dân.  

 Chính vì vậy đã làm cho quá trình tập trung ruộng đất vào tay các đại, trung địa 

chủ Nam Kỳ diễn ra ngày càng cao. Theo số liệu khai thác từ Nha thống kê Trung 

ương về ruộng đất cả nước vào năm 945, cho thấy: “ số điền chủ ở vùng Bắc Bộ và 

Bắc Trung Bộ có sở hữu từ 0 đến 5 ha chiếm khoảng 98% tổng số điền chủ trong 

vùng; số điền chủ sở hữu từ 5 đến 10 ha chiếm khoảng 1,5% và số có sở hữu trên 50 

ha chiếm 0,05 đến 0,09% tổng số chủ đất. Số đại địa chủ (có từ 50 ha trở lên) của 

vùng Trung Bộ có 50 hộ, vùng Bắc Bộ có 180 hộ.” [19; tr. 165] 

Trong khi đó, số liệu tương ứng của vùng đất Nam Kỳ cao hơn hẳn. “Số tiểu 

điền chủ ở vùng này chỉ chiếm khoảng trên 70% tổng số hộ có ruộng đất; số có từ 5 

đến 50 ha chiếm 26% và số hộ có trên 50 ha trở lên chiếm 2% với tổng số 6.300 hộ” 

[19; tr. 165]. Như vậy, số đất đai tập trung vào tay địa chủ Nam Kỳ gấp gần 30 lần 

tổng số hộ có quy mô đại điền chủ của cả vùng Bắc và Trung Bộ cộng lại. 

Số đại điền chủ tập trung đông nhất ở những tỉnh như Rạch Giá, Bạc Liêu, Cần 

Thơ. Tiêu biểu của giới đại địa chủ Nam Kỳ là gia đình Trần Trinh Trạch ở Bạc Liêu. 
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Những đại điền chủ ở Nam Kỳ dù không nắm quyền chính trị nhưng có uy tín rất lớn. 

Mức sống và danh tiếng của họ trên cả quan tuần, quan phủ. Nhiều nhà nghiên cứu 

gọi tầng lớp này là những “tiểu hoàng đế”. Như vậy, dưới ảnh hưởng của chính sách 

“kinh tế chỉ huy”, bộ phận đại, trung địa chủ Nam Kỳ cũng kiếm được lợi nhuận đáng 

kể. 

Còn tầng lớp tiểu địa chủ thì đời sống cũng bị ảnh hưởng. Vì họ bị chiếm ruộng 

đất để trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh và làm  nhà kho chứa thóc. Ngoài 

ra, họ còn phải nộp thóc tạ theo quy định của chính quyền thực dân. Vì thế trong số 

người chết đói (1945), người ta thấy có mặt một số tiểu địa chủ vừa phá sản. Như 

vậy, giai cấp địa chủ cũng chịu ảnh hưởng và phân hóa. Đúng như Nghị quyết của 

Hội nghị VI (11-1939) của Trung Ương nhận định: “ Trong giai cấp địa chủ có một 

số địa chủ tuy giá nông sản hạ, nhưng họ ít bị thiệt hại bởi nạn đầu cơ. Trái lại, họ 

lại nhân cơ hội này để tịch ký hoặc mua rẻ ruộng đất của nông dân và tiểu điền chủ 

mà làm giàu. Đám trung và tiểu địa chủ bị thiệt hại nhiều vì lúa rẻ phải bán đổ, bán 

rút đi để trả nợ và tiêu xài không đủ, vay mượn không được, thuế nặng, lúa bắp, trâu 

bò sẽ bị sung công; ruộng đất sụt giá. Nếu họ có bóc lột nông dân cũng không đủ trả 

nợ nhà bang cùng đại địa chủ, họ sẽ bị sa sút và có khi sẽ phải bị tịch ký hết tài sản”. 

[43; tr. 40] 

Kế đó là giai cấp tư sản, trong lúc này, trừ một số con buôn lớn trong các liên 

đoàn thóc gạo hay bọn đầu cơ tích trữ các vật phẩm thường dùng như: diêm, muối, 

thuốc, vải, xe đạp,… đã làm giàu trong chiến tranh không kể, phần đông đều lâm vào 

cảnh khó khăn. Vì, dưới cái gọi là “ kinh tế chỉ huy” của thực dân Pháp, các nhà tư 

sản Việt Nam không thể kinh doanh theo ý muốn của họ lại luôn lo sợ buộc phải 

ngừng sản xuất. “Năm 1942 tại Nam Kỳ, Pháp ra nhiều nghị định để chúng có thể giữ 

độc quyền mua mía theo giá chính thức đồng thời cho phép các nhà tư sản Việt Nam 

nào có đủ những khí cụ do chúng quy định mới được kinh doanh” [66; tr.40]. 

 Thêm vào đấy, vật hóa khan hiếm, lại bị thực dân Pháp nắm độc quyền. Chưa 

kể những thuế lợi tức, thuế môn bài nặng nề trùm lên đầu họ. Do đó, một số đông 

trong giai cấp tư sản Việt Nam nói chung và tư sản Nam Kỳ nói riêng nếu không bị 

phá sản thì cũng hoạt động cầm chừng, không phát triển được. 
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Như vậy, có thể thấy được tình cảnh khó khăn của giai cấp tư sản Nam Kỳ trong 

những năm 1939 – 1945. Họ luôn bị cản trở bởi những chế tài trong chính sách “kinh 

tế chỉ huy” của thực dân Pháp. Họ phải “phụ thuộc vào tư bản Pháp, vì họ yếu kém 

trong nhiều lĩnh vực, không cạnh tranh được với các xí nghiệp ngoại quốc”. Chính vì 

vậy, một bộ phận không nhỏ tư sản tại Nam Kỳ có tinh thần dân tộc dân chủ, chống 

thực dân Pháp và tay sai. 

Cũng trong giai đoạn này, đời sống các tầng lớp tiểu tư sản có nhiều nét phức 

tạp hơn. Riêng về công chức cho tới năm 1945 có trên dưới 5 vạn người. Với số 

lương tháng nhất định, đời sống của họ từ bề ngoài nhìn vào có phần yên ổn hơn 

nhiều tầng lớp khác. Nhưng chiến tranh nổ ra, sinh hoạt ngày càng đắt đỏ. Mặc dù 

thực dân Pháp đã phải tăng lương và cho các công chức được mua vật phẩm theo giá 

chính thức, nhưng tỉ lệ số lương tăng vẫn không đuổi kịp với tỉ lệ giá sinh hoạt tăng. 

Lấy một vài ví dụ cụ thể: giá gạo năm 1940 là 10$10 tạ, đến năm 1945 lên tới 53 $ 

theo giá chính thức, nếu kể thị trường thì từ 700$ đến 800$ một tạ so với tiền lương 

người thư ký tập sự năm 1940 là 456$ một năm, đến năm 1946, mới lên được 1.026$. 

Như vậy chúng ta chỉ thấy tiền lương tăng được 2,2, lần trong khi giá gạo tăng 5,3 

lần, thậm chí tăng lên tới 70, 80 lần. 

Không những vậy, đến tháng 5.1942, khắp các tỉnh Nam Kỳ giá thực phẩm và 

các nhu yếu phẩm tăng trung bình từ 10% đến 30%, có lúc lên đến 70%. Theo báo 

cáo của chủ tỉnh Sa Đéc (tháng 5.1942), giá thực phẩm của tỉnh so với cùng kỳ năm 

1941 tăng ít nhất là 11% và cao nhất là 77% như: các khô tăng 11%; các loại rau tăng 

35%; hàng tiêu dùng tăng 47%; … 

Trong khi đó, giả cả ở Long Xuyên cùng kỳ (5.1942) cũng tăng lên đáng kể như: 

gạo tăng 20%; rau tăng 30%. Ở Rạch Giá, từ tháng 9.1941 đến tháng 3.1942 các loại 

thực phẩm và hàng tiêu dùng đều tăng từ 20% đến 60%. Đặc biệt, dầu cá tăng 120%. 

Bên các công chức là những người làm nghề tự do như luật sư, nhà văn, nhà 

báo, giáo viên,…nói chung đời sống gặp nhiều khó khăn. Một điểm đáng lưu ý là vì 

giá giấy cao nên giá báo phải tăng theo trong lúc người đọc ít. Theo thống kê, năm 

1939, tổng số báo chí là 130, trong đó có 65 báo hàng ngày, 65 tạp chí, thì đến năm 

1944 chỉ còn có 63, trong đó có 20 báo hàng ngày và 43 tạp chí. Khỏi cần phải nói thì 



 

95 

ai cũng biết số báo chí giảm sút như vậy, đời sống các nhà báo tất nhiên phải khó 

khăn, bấp bênh. Trong một bài đăng trên báo Thanh Nghị bấy giờ, một nhà văn đã 

viết: “Con nhà văn chỉ còn biết cách xếp bút nghiên theo việc kiếm… ăn khác”[32; 

tr.571]. Nhưng nhà văn còn có cách kiếm ăn nào khác trong lúc ngươi chết đói đầy 

đường, chôn không kịp? Báo Tri Tân khi viết về tình cảnh của nhà văn, nhà báo thời 

đó đã nêu: “Thần chết với lưỡi liềm ác nghiệt như đang chờ sẵn trước cửa các nhà 

báo hằng ngày, hằng tuần và các nhà xuất bản, nhà văn để gieo rắc vào đó sự khủng 

bố và đe đọa cuộc sống còn của họ, trong từng giây, từng phút”[62; tr.75].  

Đảng cũng đã từng nhận định về ảnh hưởng của chính sách kinh tế của thực dân 

Pháp đối với đời sống tiểu tư sản như sau: “Thuế tăng ba và tiền phố nặng, sức tiêu 

thụ kém, buôn bán ế ẩm, vốn ít, không có chỗ vay lại không mua chịu được (các công 

ty thương mại lớn không bán chịu nữa) nên một số đông tiểu chủ, tiểu thương đã phải 

đóng cửa và phá sản.Viên chức bị sụt lương không được thăng trật, phải làm thêm 

giờ, ngày chủ nhật nhiều khi không được nghỉ, công việc phải làm gấp đội vì một số 

đông viên chức bị động viên và các công sở không lấy thêm người. Đã vậy, lại bị 

tăng thêm thuế lương bổng hoặc thuế thân, sinh hoạt đắt đỏ nên tình cảnh rất nguy 

ngập”. [20; tr.474] 

Qua nhận định trên, có thể thấy không những tầng lớp trí thức, viên chức gặp 

khó khăn mà tầng lớp tiểu thương cũng vất vả. Vì Đông Dương vốn là thị trường của 

Pháp, từ trước nhiều nhà buôn chỉ là kẻ phân phát hàng cho tư bản Pháp, nay hàng 

Pháp không sang được, hàng Nhật không đủ bán, những nhà buôn vì hàng hóa khan 

hiếm, không đủ vốn để buôn hay có bán ra thì nhân dân cũng thiếu khả năng mua 

được. Thế nên, tiểu chủ hay tiểu thương  ở Nam Kỳ đều bị khốn đốn. Trong khi đó, 

thực dân Pháp vẫn liên tiếp mở các hội chợ hay triển lãm thủ công và tuyên truyền 

ầm ỹ bằng cách phát bằng, phát giải thưởng cho các nhà sản xuất thủ công. 

Như vậy, dưới ảnh hưởng của chính sách “kinh tế chỉ huy”, các giai tầng trong 

xã hội Nam Kỳ đều bị ảnh hưởng nhất định. Chính vì vậy, các giai tầng này sẽ có thái 

độ chính trị khác nhau. Nhưng phần lớn đều là ủng hộ cách mạng. 

Địa chủ vừa và nhỏ bị xâm phạm về quyền lợi do Pháp – Nhật cướp ruộng đất 

tăng thuế, thu thóc tạ, mua lương thực giá rẻ,…Trong chừng mực nhất định họ đồng 
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tình, ủng hộ cuộc đấu tranh chống đế quốc và tay sai giành độc lập dân tộc. 

Tư sản dân tộc bị chính sách “kinh tế chỉ huy” làm phá sản. Do bị thiệt hại nặng 

nề vì sức mua của nhân dân giảm sút. Vì vậy, họ cũng có tình cảm với cách mạng, 

sẵn sang ủng hộ cách mạng và tham gia vào phong trào dân tộc. 

Tiểu tư sản, trí thức, viên chức, tiểu thương cũng bị bóc lột, có tinh thần yêu 

nước, tích cực tham gia vào phong trào dân tộc, chống ngoại xâm. 

Trong những năm tháng đen tối nhất của dân tộc, nông dân vốn là giai cấp phải 

chịu mọi đau khổ do ách áp bức Pháp – Nhật gây ra. Nông dân Việt Nam nói chung 

và nông dân Nam Kỳ nói riêng, là những người phải chịu hậu quả trực tiếp và nặng 

nề nhất của chính sách “kinh tế chỉ huy” của Pháp – Nhật.  Thực dân Pháp câu kết 

với phát xít Nhật, bắt người dân phải bán thóc theo giá nhất định, lại thu mua thóc 

theo diện tích không kể vụ đó được mùa hay mất trắng. Như vậy, thực hiện chính 

sách “ kinh tế chỉ huy”, Pháp đã bắt dân ta phải chịu sưu cao, thuế nặng. Đặc biệt, 

Pháp – Nhật còn bắt dân ta nhổ lúa, hoa màu để trồng bông, đay, gai, thầu dầu,…Tất 

cả đều đổ lên đầu người nông dân. Vì thế, làm cho đời sống của các tầng lớp trong 

giai cấp nông dân đều bị khốn khó. Trung nông, phú nông xưa nay sống vẫn tương 

đối sung túc nhưng trong thời buổi loạn lạc này đời sống của họ sa sút nhanh chóng. 

Còn tầng lớp ta điền “ làm đầu tắt mặt tối suốt năm cho địa chủ mà rút cục lại chỉ thu 

hoạch được từ 10% đến 20% số hoa lợi, nghĩa là chỉ thu lại được một số thóc và ăn 

đủ trong có 3,4 tháng” [66; tr.42]. Những tháng còn lại, nhất là lúc giáp hạt là giai 

đoạn cái đói đe dọa từng gia đình ở nông thôn. 

Tóm lại, việc Pháp – Nhật một mặt thu hẹp diện tích cấy lúa, mặt khác  buộc 

nông dân phải bán thóc cho chúng theo giá ấn định  đã làm cho nông dân phải chết 

đói trên đống gạo họ sản xuất. Tình hình trên của giai cấp nông dân được Đảng ta ghi 

nhận: “ nông dân bị nạn bán rẻ, mua đắt, vay siết họng, địa tô cao, bị cướp ruộng, 

sưu thuế nặng, xâu tư ích, lại bị tịch thâu xe ngựa, đến ngay lúa, bắp, trâu bò, tài sản 

rồi cũng sẽ lần lượt bị sung công, bao nhiêu của mồ hôi nước mắt bị vơ vét hết. 

Trung, bần nông sẽ bị phá sản cả đám, tất cả sẽ bị đói rét cùng cực.” [20; tr.474]. 

Báo Thanh Nghị  cũng đã mô tả tình cảnh khốn cùng của nông dân thời đó như sau: 

“ Trong hơn nửa thế kỷ Pháp thuộc, nhất là bốn năm gần đây, dân quê đã bị hy sinh, 
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đã bị bóc lột. Hột gạo họ năm nắng mười sương mới kiếm được, sắp kề miệng ăn lại 

phải bấm bụng nhịn đói đem dâng cho người khác (…). Có lẽ trải qua các giai đoạn 

trong lịch sử, chưa hồi nào nông dân bị hy sinh bằng hồi này”[61; tr.71]. Như vậy, 

có thể thấy thân phận những người nông dân Nam Kỳ cũng giống như nông dân cả 

nước đều tủi khổ và đói kém.  

Nếu so sánh mức sống giữa những tá điền nghèo khổ ở Nam Kỳ với tầng lớp 

trên giàu có thì khoảng cách này rất lớn. Trong khi mấy chục vạn tá điền phải thuê 

ruộng kiếm sống cực khổ thì bọn địa chủ đầu cơ sống giàu sang. Hình ảnh này có thể 

so sánh giữa một bên là tiểu hoàng đế với bên kia là những gia nô nghèo hèn. Nhưng 

gia nô nghèo hèn này, cái ăn vốn đã thiếu thốn đến cái mặc cũng không đủ: “Một gia 

đình 4,5 người mà chỉ có một cái quần bố, ai đi ra ngoài thì mặc, còn ở quanh nhà 

thì che thân bằng đệm bang cứng quèo bộc lấy nửa thân người. Xuống vùng nông 

thôn Rạch Giá, Cà Mau, ta cứ ngỡ vào buôn đồng bào thượng, già lớn bé, nam nữ 

gần như trần truồng, đen đuổi, gầy guộc, người ám khói vì suốt ngày đêm ung khói 

mù mịt để đuổi muỗi nhiều như vãi trâu. [66; tr.42] 

Cùng với nông dân, giai cấp công nhân cũng là những người phải gánh chịu hậu 

quả trực tiếp và nặng nề nhất của chính sách tàn bạo của Pháp – Nhật. Ngay khi chiến 

tranh thế giới vừa bùng nổ, chính quyền thực dân Pháp thực hiện chính sách “kinh tế 

chỉ huy”, nên chúng đã thủ tiêu tất cả quyền lợi dân sinh, dân chủ mà giai cấp công 

nhân đạt được trong cao trào đấu tranh 1936 – 1939, kể cả các điều luật lao động do 

Chính phủ Pháp ban hành. Không những vậy, Toàn quyền Đông Dương còn ra Nghị 

định ngày 10/11/1939 với nội dung tăng giờ làm việc của công nhân từ 60 đến 72 giờ 

mỗi tuần, nghĩa là từ 10 đến 12 giờ một ngày. Ai không tuân lệnh bị phạt tù 3 đến 6 

tháng hoặc phạt tiền từ 100 đến 1000 Franc. Trong lúc đó, đồng lương tiếp tục bị 

giảm sút, giá sinh hoạt đắt đỏ, hàng tiêu dùng thiếu thốn, công nhân còn bị bắt phục 

vụ mọi dịch vụ quân sự theo chế độ như tù khổ sai dưới sự giám sát của binh lính 

Pháp. Vì vậy giai cấp công nhân lúc này số lượng sút hẳn, nạn thất nghiệp cực kỳ 

nghiêm trọng. Một nghề thủ công rất thịnh hành là nghề dệt, vào năm 1943, chỉ còn 

có 35.00 người làm việc, mà lại không có việc làm suốt năm vì thiếu nguyên liệu. 

Trong khi đó, công nhân xí nghiệp còn giảm sút hơn. Lý do, một phần vì các 
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nhà máy bị bom đạn tàn phá, phải đóng cửa; mặt khác, thị trường thu hẹp, mọi ngành 

công nghệ đều bị đình trệ. Các mỏ than, mỏ kim khí phải dãn một phần lớn thợ.  Nhà 

máy sợi phải dãn một phần thợ khá quan trọng. Một số xí nghiệp như nhà máy chai, 

kính và nhà máy xi măng phải đóng cửa. Riêng về ngành mỏ, theo con số thống kê, 

thì năm 1944, còn có 25.000 người so với năm 1940 là 49.000 người. Mấy con số kể 

trên đã nói lên sự giảm sút của giai cấp công nhân, một số đông từ tập trung đến phân 

tán, từ công nhân xí nghiệp trở thành thợ thủ công, rồi đến thất nghiệp hoàn toàn. Báo 

Ngọn Cờ Giải Phóng của Đảng Cộng Sản Đông Dương hồi đó đã viết: “Nạn đói rách 

là một động cơ đẩy thợ thuyền quyết tâm tranh đấu nếu có những điều kiện làm cho 

đời sống của quần chúng hầu như ngắc ngoải thì nó lại cản trở rất lớn cho phong 

trào đấu tranh của quần chúng”.[32; tr.573]. 

Như vậy, dưới ảnh hưởng của chính sách “kinh tế chỉ huy”, đời sống của công 

nhân và gia đình họ lâm vào cảnh khốn cùng. Tình trạng này, đã được Trung Ương 

Đảng nhận định: “Thợ làm trong các xưởng kỹ nghệ cung cấp cho chiến tranh nếu 

không chịu làm việc sẽ bị phạt nặng. Tiền lương không được tăng còn bị rút bớt. Một 

số bị sa thải, thất nghiệp bơ vơ; càng nguy hơn nữa là thợ thuyền chỉ có 2 bàn tay 

trắng, lúc bị động viên vợ con sẽ hết chỗ nương tựa và lâm vào cảnh đói khổ”[20; 

tr.474]. Đó là tình cảnh chung của giai cấp công nhân trong những ngày đen tối. 

Những người thất nghiệp đã khổ, còn những công nhân có việc làm cũng không khá 

hơn mấy. Dưới ảnh hưởng của chính sách “kinh tế chỉ huy”, giá cả sinh hoạt đắt đỏ. 

Trong khi đó, giá trị thực tế đồng lương của công nhân bị hạ thấp do nạn lạm phát 

giấy bạc và nạn đầu cơ tích trữ. Theo đó, giá các thứ hàng cần thiết cho đời sống của 

nhân dân thành phố tăng lên từ 30 đến 80 %, có thứ lên trên 100%.  Từ đó, làm cho 

đời sống công nhân bữa cháo bữa cơm. “Mỗi khi còn tầm, nếu ai để ý nhìn lũ người ở 

nhà máy đi ra thì thấy cả một cảnh tượng thương tâm: những thân hình tiều tụy, mặt 

mũi tuy đen nhọ vẫn không giấu nỗi nước da vàng vàng, xám xám và bì bì như sung 

nước biểu hiện sự đói cơm, quần áo không những đụp vá nhiều chỗ, nhiều màu mà 

còn để lộ cả da thịt là khác. Lũ người ấy bước đi một cách uể oải, hầu như mất hết 

sinh lục và buồn thiu thỉu” [64; tr.43]. 

Tình cảnh chung của công nhân tại các nhà máy đã bi đát như vậy, công nhân 
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đồn điền cao su còn thê thảm hơn. “Nếu ta đi về miệt Sông Bé, Biên Hòa, Phước 

Long có các đồn điền cao su ta sẽ thấy hàng đoàn công nhân cao su…sốt rét liên 

miên mà không có thuốc quinine, đầu rụng tóc, mặt võ vàng, chỉ thấy hai hố mắt và 

hàm răng, bụng ỏng to do đau gan cổ trướng, đi lang thang vất vưỡng, trần truồng, 

tay cầm muỗng dừa đi xin ăn, hai ống chân bị sâu quảng các vết lỡ loét trắng, nửa 

bàn tay trơ trụi không có thuốc, không băng bó cũng không khác gì cảnh đoàn người 

chết đói ở miền Bắc” [65; tr.43]. Vì đời sống thiếu thốn cực khổ, nên người dân bị 

bệnh tật mà không có thuốc uống. Bởi vì: “Giá nửa ký thuốc muối tiêu, trị ợ chua 

đau bao tử là 60 đồng nửa ký hơn một tháng lương của công nhân”. [21; tr.107] 

Như vậy, hai giai cấp nông dân và công nhân là ảnh hưởng chính sách “kinh tế 

chỉ huy” nặng nề nhất. Nông dân phải gánh sưu cao, thuế nặng, bị cướp ruộng đất, 

đói khổ. Công nhân phải chịu tăng giờ làm, lương thấp, thất nghiệp. Vì thế, họ luôn 

đi đầu trong đấu tranh, chống Pháp – Nhật và tay sai, quyết tâm theo ngọn cờ của 

Đảng để giành độc lập, tự do. 

Đặc biệt, dưới sự thúc ép của phát xít Nhật, thực dân Pháp phải vơ vét lúa gạo 

để cung ứng. Hoạt động này đã góp phần làm xuất hiện 1 lực lượng xã hội chỉ có ở 

Nam Kỳ. Đó là nhóm người điều hành công việc kinh doanh của địa chủ, mà thường 

gọi là cặp rằn hay mã tà. Đây là lớp người chuyên bóc lột nông dân, đối lập hẳn với 

nông dân Nam Kỳ. Số lượng của nhóm người cặp rằn không nhiều nhưng đã trở 

thành một biểu tượng về quản lý nhân lực trong các cơ sở sản xuất của địa chủ Nam 

Kỳ. 

Nói tóm lại, các tầng lớp nhân dân Nam Kỳ trong những ngày chiến tranh thế 

giới II, trừ một ít là bọn đại địa chủ, tư sản mại bản đầu cơ tích trữ, quan lại “thừa 

nước đục thả câu”, đại đa số đều rơi vào cảnh lầm than điêu đứng. Ngoài những 

người chết đói, những người còn sống sót cũng rùng rợn hàng giờ hàng phút. “Trong 

khi tại các buồng tra của sở mật thám, giặc Pháp tra tấn các chiến sĩ cách mạng cực 

kì tàn nhẫn thì, ở ngoài đường, nơi Nhật đóng, giặc Nhật hết sức ngược đãi nhân 

dân. Chúng xâu dây thép vào mũi thường dân, hiếp dâm đàn bà con gái, khâu mắt, 

khâu mồm, buộc chân, treo kẹp những người bị vu là ăn cắp, đánh đập phu phen làm 

thuê cho chúng, đá chết cu ly xe, vào các cửa hàng vừa mua vừa chiếm đoạt, đột 



 

100 

nhập tư gia phá phách đồ đạc, đánh đập lương dân; thậm chí đâm lưỡi lê vào bụng 

một ông già chỉ vì ông này đến gần xem máy bay của chúng; ô tô Nhật đè chết người 

bỏ chạy là thường” (Trích Nghị quyết TW Đảng lần 7). [32; tr.573] 

Có thể thấy với chính sách “kinh tế chỉ huy” mà thực dân Pháp thực hiện, đã đẩy 

xã hội nước ta lâm vào thế khủng hoảng. Đúng như Đảng đã nhận định: “chính sách 

kinh tế tài chánh của đế quốc Pháp trong lúc chiến tranh sẽ hút hết máu mủ của dân 

chúng; nó sẽ làm cho ruộng đất và tư bản tập trung rất mau vào tay bọn tư bản tài 

chánh và đại địa chủ, còn dân chúng ngày càng đói khổ, phá sản, sống dở, chết dở.” 

[20; tr.474] 

Chính vì vậy, chính sách “kinh tế chỉ huy” đã  góp phần làm cho mâu thuẫn giữa 

dân tộc ta với thực dân Pháp vốn đã có thêm gay gắt. Và đặt dân tộc Việt Nam trước 

thảm họa chưa từng thấy, dân tộc ta không còn con đường nào khác ngoài con đường 

phải đứng lên để giành lại quyền sống. Cũng chính sự bóc lột của Pháp – Nhật đã làm 

thái độ chính trị của các giai tầng trong xã hội thay đổi. Điều này đã được Hội nghị 

Trung Ương Đảng lần thứ VIII nhận định như sau: “Đế quốc Nhật chiếm Đông 

Dương tròng thêm một cái ách nô lệ cho nhân dân Đông Dương. Nhân dân Đông 

Dương nay không chỉ làm nô lệ cho giạc Pháp mà còn làm trâu ngựa cho giặc Nhật 

nữa…Chúng càng tăng thêm sự áp bức bóc lột…Do đó, thái độ của các giai cấp 

nhân dân thay đổi nhiều, sự thay đổi thái độ của các giai cấp nhân dân làm cho lực 

lượng cách mạng và phản cách mạng cũng thay đổi.” [26;tr.214] 

Vì vậy, Đảng Cộng Sản Đông Dương với cương vị lãnh đạo cách mạng Việt 

Nam đã kịp thời chuyển hướng chỉ đạo chiến lược. Và đề ra những chính sách phù 

hợp trên cơ sở xác định kẻ thù chính của từng giai đoạn. Đảng chủ trương xây dựng 

và phát triển lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, thành lập các căn cứ địa chuẩn 

bị tiền đề cho cách mạng trong giai đoạn sắp tới.  

Nhờ đó mà cách mạng có được lực lượng cần thiết để khi thời cơ đến, Đảng phát 

động Tổng khởi nghĩa tháng Tám thắng lợi giành độc lập cho dân tộc. Đó là một kinh 

nghiệm, bài học quý giá của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và 

phụ thuộc trên thế giới. 
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3.4. Tiểu kết chương 3 

Tóm lại, việc thực hiện chính sách “kinh tế chỉ huy” ở Nam Kỳ đã tác động một 

cách mạnh mẽ đến tình hình kinh tế, xã hội và chính trị ở Nam Kỳ nói riêng và Việt 

Nam nói chung. Đây chính là cơ sở, tiền đề để dẫn đến những thay đổi tại vùng đất 

Nam Kỳ. Đầu tiên là những biến đổi về kinh tế. Dưới ảnh hưởng của chính sách 

“kinh tế chỉ huy”, kinh tế Nam Kỳ phụ thuộc chặt chẽ vào kinh tế chính quốc Pháp. 

Theo đó, kinh tế Nam Kỳ lại từng bước được sáp lập vào nền kinh tế thị trường tư 

bản chủ nghĩa.  

Ngoài ra, do nhu cầu chiến tranh, thực dân Pháp đã thực hiện lệnh tổng động 

viên để bắt lính. Từ đó, dẫn đến cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ. Cuộc khởi nghĩa 

không thành công làm cho thực dân Pháp càng ra sức bắt bớ, giam cầm các chiến sĩ 

cách mạng. Dẫn đến phong trào cách mạng ở Nam Kỳ bị ảnh hưởng nặng nề. 

Với những biến đổi về kinh tế, chính trị làm cho đời sống nhân dân Nam Kỳ bị 

ảnh hưởng nặng nề. Dẫn đến mâu thuẫn sâu sắc giữa các giai tầng trong xã hội với 

thực dân Pháp và phát xít Nhật. Vì vậy, các giai tầng này sẵn sàng tham gia vào 

phong trào cách mạng đánh đuổi Pháp – Nhật. 

Như vậy, chính sách “kinh tế chỉ huy” thời Pháp – Nhật đã tác động mạnh mẽ và 

làm biến đổi đời sống kinh tế - xã hội lẫn chính trị của vùng đất Nam Kỳ. So với 

những chính sách khai thác khác, chính sách “kinh tế chỉ huy” phản ánh đầy đủ tính 

chất của nền kinh tế thuộc địa ở Nam Kỳ. Nền kinh tế này là phiến diện, mất cân đối 

và lệ thuộc chặt chẽ vào nền kinh tế chính quốc Pháp.   
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KẾT LUẬN 

 
Giữa thế kỷ XIX, Nam Kỳ từ một vùng đất độc lập, có chủ quyền dưới sự trị vì 

của Vương triều Nguyễn trở thành một vùng đất thuộc địa dưới ách cai trị của thực 

dân Pháp. Với đầu óc của chủ nghĩa thực dân, chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi, 

thực dân Pháp đã biến Nam Kỳ từ một vùng đất thưa thớt dân cư năm nào trở thành 

một trung tâm kinh tế – tài chính – thương mại hàng đầu của Pháp ở Viễn Đông. Để 

có được thành công đó, một mặt thực dân Pháp cho tiến hành quy hoạch và xây dựng 

lại nền kinh tế Nam Kỳ. Mặt khác, Pháp sửa đổi lại nền chính trị hành chính nơi đây. 

Tổ chức ra quân đội, cảnh sát để bảo vệ trật tự trị an và phòng thủ Nam Kỳ. Song 

song đó, thực dân Pháp còn cải tổ lại hệ thống giáo dục, y tế phục vụ cho nhu cầu học 

tập đào tạo ra đội ngũ công chức, viên chức dùng cho chế độ mới. 

Ngay sau khi chiếm xong Nam Kỳ,  các đô đốc Pháp bắt đầu xúc tiến việc thực 

thi một loạt chính sách nhằm vơ vét, bóc lột sức người sức của nơi đây. 

Đầu tiên, chính quyền Pháp cho mở cửa cảng Sài Gòn nhằm thoát khỏi tình 

trạng bị cô lập từ phía quân đội triều đình Huế để liên lạc và tìm kiếm sự giúp đỡ từ 

phía các nước bên ngoài. Không những vậy, còn để thăm dò tiềm năng thương mại 

của xứ Nam Kỳ. Kết quả của việc làm trên, làm cho kinh tế Nam Kỳ có những 

chuyển biến nhất định. 

Đặc biệt, trong giai đoạn chiến tranh thế giới II diễn ra. Để cung cấp tài lực và 

vật lực cho cuộc chiến này, chính quyền Pháp ở Nam Kỳ đã thực hiện chính sách “ 

kinh tế chỉ huy” vào năm 1939. 

Đến khi phát xít Nhật nhảy vào Nam Kỳ làm cho tình hình kinh tế, chính trị, xã 

hội vùng đất này thay đổi hơn nữa. Hơn tám mươi năm dưới ách thống trị của thực 

dân Pháp, nhân dân ta đã chịu biết bao khổ nhục, để rồi năm 1940, lại những người 

dân ấy phải chịu thêm một ách áp bức, bóc lột nữa của quân Nhật: 

“ Giặc Nhật cỡi cổ giặc Tây 

Giặc tây cỡi cổ một bầy dân Nam”. 

Chính sự có mặt của phát xít Nhật bên cạnh sự tồn tại của chính quyền thực dân 

Pháp đã tạo nên tình cảnh bi đát hơn cho nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam 
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vốn đã chịu đựng khổ nhục trong những năm Pháp cai trị, thì nay phải chịu thêm một 

tầng áp bức, bóc lột nữa của phát xít Nhật. Bởi, khi phát xít Nhật tiến vào Nam Kỳ, 

chúng đã không loại bỏ bộ máy cai trị của thực dân Pháp. Phát xít Nhật đã giữ lại 

chính quyền thực dân Pháp để đảm bảo an ninh trật tự, đàn áp phong trào cách mạng 

nước ta. Đặc biệt, Nhật muốn thông qua Pháp để vơ vét bóc lột nhân lực, tài lực của 

nước ta. Còn Pháp, trong tình thế bắt buộc nên phải hợp tác với Nhật. Nhằm bảo vệ 

địa vị thống trị của Pháp và tăng cường bóc lột nhân dân Việt Nam thông qua chính 

sách “kinh tế chỉ huy” mà chúng đề ra năm 1939. 

Trên thực tế, Pháp – Nhật đã câu kết với nhau để thực hiện triệt để chính sách 

“kinh tế chỉ huy”. Chính sách kinh tế này, đã được chính quyền Pháp – Nhật cho áp 

dụng trong suốt thời kỳ chiến tranh. Với chính sách trên, chính quyền Pháp không chỉ 

kiểm soát nhằm thu vét lúa gạo cho Nhật mà còn mở rộng ra các loại ngũ cốc khác, 

và không chỉ nhằm thực hiện thu vét ngũ cốc để xuất cảng sang Nhật mà còn thu vét 

tập trung dự trữ tại các kho của chính quyền. Mặt khác, chính quyền Pháp tại Nam 

Kỳ còn ra sức kiểm soát tất cả các loại hàng hóa từ lương thực – thực phẩm như thóc, 

gạo, ngô, ngũ cốc, đến các mặt hàng tiêu dùng. Việc làm này, đã ảnh hưởng đến sinh 

hoạt của tất cả các giai cấp trong xã hội. Làm cho đời sống của nhân dân Nam Kỳ 

ngày càng khốn khó. Nhân dân Việt Nam phải sụn lưng gánh lấy hậu quả nặng nề mà 

chính sách “ kinh tế chỉ huy” của Pháp – Nhật thực hiện. 

Nhưng qua đó, nhân dân ta càng rõ hơn nữa về bộ mặt thật của phát xít Nhật. 

Bởi trong thời gian thống trị cùng thực dân Pháp, phát xít Nhật không hề chú ý đến 

đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm phát triển kinh tế như một điều kiện của sự khai 

thác. Phát xít Nhật chỉ muốn cướp bóc càng nhiều càng tốt. Suốt thời gian đóng quân, 

Nhật chỉ đóng vai trò phá hại và vơ vét, không có một sự đóng góp nào cho sự phát 

triển kinh tế, văn hóa ở nước ta nói chung và Nam Kỳ nói riêng. Chính vì vậy, đến 

lúc này những ảo tưởng về một “tấm gương” Nhật Bản để chống lại quân đội Pháp đã 

sụp đổ. Chính ông Trần Trọng Kim – người được quân đội Nhật dựng lên làm Thủ 

tướng của nước ta, sau cuộc đảo chính 9/3/1945 cũng từng đã thất vọng về phát xít 

Nhật. Ông nhận định  Nhật Bản trước đây vốn là một nước đồng văn đồng hóa ở Á 

Đông, nhưng về sau đã theo Âu hóa, dùng những phương pháp quỷ quyệt để mở rộng 
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chủ nghĩa đế quốc của họ, trước đã thôn tính Cao Ly và Mãn Châu , sau lại muốn 

xâm lược Tàu và các nước khác ở Á Đông đã bị người Âu châu chiếm giữ. Người 

Nhật, tuy dùng khẩu hiệu “đồng minh cộng nhục” và lấy danh nghĩa “giải phóng các 

dân tộc bị hà hiếp”, nhưng thâm ý là muốn thâu hết quyền lợi về mình. Bởi vậy, 

chính sách của họ thấy đầy sự tránh ngược, nói một đàng, làm một nẻo. Cái chính 

sách ấy là chính sách bá đạo rất thịnh hành ở thế giới ngày nay, dùng những lời nhân 

nghĩa để nhử người ta vào tròng của mình mà thống trị cho dễ, nhưng thực thì chỉ vì 

lợi mà thôi, không có gì là danh nghĩa cả. 

Dưới sự ảnh hưởng của chính sách “kinh tế chỉ huy”, kinh tế Việt Nam nói 

chung và kinh tế Nam Kỳ nói riêng bị nghèo nàn, lạc hậu, đời sống nhân dân Việt 

Nam bị thấp kém là vì Việt nam vốn là một nước đã sống hàng ngàn năm dưới chế độ 

phong kiến. Quan hệ sản xuất phong kiến đã kìm hãm nền kinh tế Việt Nam. Lực 

lượng sản xuất không phát triển lên được. Và sự thống trị của thực dân Pháp lại biến 

nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế nửa thuộc địa phong kiến. Trong những 

năm 1939 -1945, tính chất này càng được thể hiện rõ hơn. Thời kỳ này, nền kinh tế 

nước ta phụ thuộc nặng nề vào nền kinh tế của Pháp, trở thành một bộ phận của nền 

kinh tế chính quốc, phục vụ cho nền kinh tế chính quốc. Bức tranh toàn cảnh của nền 

kinh tế Việt Nam thời kỳ này vẫn nghèo nàn, lạc hậu. 

Ngoài ra, chính sách “kinh tế chỉ huy” còn khiến cho kết cấu kinh tế truyền 

thống bị phá vỡ, đi liền với nó là sự xuất hiện và ngày càng mở rộng của các thành 

phần kinh tế mới tư bản chủ nghĩa. Sự phát triển và mở rộng của phương thức sản 

xuất tư bản chủ nghĩa ở Nam Kỳ thời kỳ này, đã làm cho bộ mặt thành thị biến đổi 

nhanh chóng với kiểu kiến trúc và làm ăn khác với xã hội Việt Nam truyền thống. 

Chính vì vậy, làm cho mối quan hệ kinh tế của Nam Kỳ với thị trường thế giới được 

mở rộng. Nhiều vùng chuyên môn hóa sản xuất đã hình thành. Đặc biệt miền Tây 

Nam Kỳ trở thành vùng nông nghiệp thương phẩm chuyên sản xuất lúa gạo để xuất 

khẩu lớn vào bậc nhất thế giới.  

Tóm lại, do tham gia vào cuộc chiến tranh thế giới II, Pháp – Nhật đã vận dụng 

những điều kiện lịch sử kinh tế – xã hội của Nam Kỳ để khai thác bóc lột nhân dân ta. 

Từ đó, gây ra nhiều ảnh hưởng lớn lao đến đời sống kinh tế – xã hội – chính trị của 
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người dân vùng đất Nam Kỳ. Tuy nhiên, quá trình ấy cũng có mặt tích cực khách 

quan của nó. Đó là mối liên hệ kinh tế chặt chẽ giữa kinh tế Nam Kỳ với thị trường 

thế giới. Dĩ nhiên đây là một thực tế nằm ngoài ý muốn của chính quyền Pháp.  

Ngoài ra, do ảnh hưởng tình hình thế giới, của chính sách “kinh tế chỉ huy” 

trong nước, đã mở ra cơ hội mới cho cách mạng nước ta. Theo như nhận định của 

Đảng thì cuộc thế giới đế quốc chiến tranh sẽ làm cho đế quốc chủ nghĩa thế giới 

ngày càng yếu dần, trái lại vì những sự đau đớn, thê thảm do chiến tranh gây nên bắt 

dân chúng phải chịu, làm cho họ càng bất bình, căm tức nên phong trào cách mạng 

thế giới sẽ càng to rộng, mạnh mẽ, những lò lửa cách mệm thế giới sẽ càng to rộng 

mạnh mẽ, những lò lửa cách mệnh thế giới tất nhiên sẽ bùng cháy. Sự bóc lột tàn ác 

của đế quốc Pháp ở Đông Dương để cung cấp cho chiến tranh sẽ làm cho dân Đông 

Dương ngày càng cách mệnh hóa. Cuộc cách mạng đánh đổ đế quốc Pháp của các 

dân tộc Đông Dương nhất định sẽ bùng nổ. 

Dưới góc độ nghiên cứu lịch sử, qua tìm hiểu ảnh hưởng chính sách “kinh tế chỉ 

huy” ở Nam Kỳ thời Pháp – Nhật; luận văn rút ra nhận định lớn nhất là sẽ không có 

cơm no áo ấm, đời sống sung túc nếu không có độc lập . Vì vậy, càng thấm thía và 

thấy hết giá trị câu nói của Hồ Chủ Tịch: “Nếu không giành được độc lập thì dân tộc 

mãi chịu kiếp ngựa trâu” là như vậy. 
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1.1. Tờ giao kèo thỏa thuận về việc xây dựng kho thóc có sức chứa 
5.000 tấn tại Thủ Thừa 
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PHỤ LỤC 1.2. Hồ sơ về Ủy ban lúa gạo Nam Kỳ 
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PHỤ LỤC 1.3. Bảng tổng hợp vật liệu xây dựng các kho thóc ở Mỹ Tho 
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PHỤ LỤC 1.4. Vị trí xây dựng kho thóc ở tỉnh Long Xuyên 
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PHỤ LỤC 1.5. Công văn của chủ tỉnh Trà Vinh gửi cho Ủy ban ngũ cốc về việc 
tiến hành xây dựng kho thóc 
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PHỤC LỤC 1.6. Bảng tổng hợp về việc xây dựng kho thóc tại Mỹ Tho năm 1943 
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PHỤ LỤC 1.7. Bảng tổng hợp bố trí đất để xây dựng kho thóc tại Trà Vinh năm 
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PHỤ LỤC 1.8. Bảng tổng hợp về việc xây dựng kho thóc tại Tân An và Thủ 
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PHỤ LỤC 1.9. Thông tư của Thống đốc Nam Kỳ về việc xây cất kho thóc tại 
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PHỤ LỤC 1.10. Bảng tổng hợp vị trí và sức chứa các kho thóc tại Châu Đốc  
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PHỤ LỤC 1.11. Bảng thống kê các mặt hàng bị kiểm soát 
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PHỤ LỤC 1.12. Bảng tổng hợp về việc xây dựng kho thóc tại Rạch Giá 
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PHỤ LỤC HÌNH ẢNH. 
 

Bản vẽ một kho trữ lúa tại Tân An 
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Bản đồ hành chính Nam Kỳ thời Pháp thuộc 
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Hình. Thuyền chở lúa xuống nhà máy ở Chợ Lớn 

Nguồn: http://vietsciences.free.fr/lichsu/lichsucacnuoc/vaitroluagao02.htm 
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Hình. Gạo trong bao (sau khi lúa đã được xay) được phu khuân vác mang xuống 

ghe đến cảng Saigon để xuất khẩu hay phân phối các nơi khác. 

Nguồn: http://vietsciences.free.fr/lichsu/lichsucacnuoc/vaitroluagao02.htm 
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Hình. Quân Nhật đổ bộ lên Sài Gòn năm 1941 

Nguồn:http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Japanese_troops_ 

entering_Saigon_in_1941.jpg 
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Hình. Toàn quyền Decoux tiếp các quan chức Nhật 

Nguồn: http://ttvnol.com/gdqp/p-8560118 
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Hình. Cờ tam tài của Pháp 

Nguồn:http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_k%E1%BB%B3_Ph%C3%A
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	2.3. Tiểu kết

	CHƯƠNG 3. ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH “KINH TẾ CHỈ HUY” ĐỐI VỚI NAM KỲ THỜI PHÁP – NHẬT (1939 – 1945)
	3.1. Ảnh hưởng về kinh tế
	3.2. Ảnh hưởng về chính trị
	3.3. Ảnh hưởng về xã hội
	3.4. Tiểu kết chương 3

	KẾT LUẬN
	TÀI LIỆU THAM KHẢO
	PHỤ LỤC

