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I) Base légale –  
o Constitution de la République socialiste du Vietnam  de 1992 (modifiée en 2001) – Chapitre IX  art.118 : 
o Constitution Chapter Nine article 118 : The People's Councils and the People's Committees 
o Hiến pháp Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi (được thông qua 2001) 
 
Chương IX – HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN - Điều 118 
Các đơn vị hành chính của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phân định như sau: 
 
Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  
 

• The country is divided into provinces and cities directly under the central authority 
• Le pays est divisé en provinces et villes relevant directement du pouvoir central;  
 

Tỉnh chia thành huyện, thành phố thuộc tỉnh và thị xã; thành phố trực thuộc trung ương chia thành quận, huyện và thị xã;  
 

• Provinces are divided into districts, provincial cities and municipalities, cities directly under the central authority are divided into municipal 
boroughs, districts and municipalities.  

• La province est divisée en districts, villes relevant du pouvoir provincial et centres urbains provinciaux; la ville relevant directement du 
pouvoir central est divisée en arrondissements, districts, et centres urbains (ou municipalités);  

 
Huyện chia thành xã, thị trấn; thành phố thuộc tỉnh, thị xã chia thành phường và xã; quận chia thành phường.  
 

• Districts are divided into communes and townships; provincial cities and municipalities are divided into wards and communes; municipal 
boroughs are divided into wards.  

• Le district est divisé en communes et bourgs; la ville relevant du pouvoir provincial et le centre urbain provincial (municipalité) sont 
divisés en quartiers urbains et communes; l’arrondissement est divisé en quartiers urbains.  
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II) Administrative structure (as of 1/4/2004)  

• http://www.geonames.org/VN/administrative-division-vietnam.html 
• http://fr.wikipedia.org/wiki/Administration_du_Vi%C3%AAt_Nam 

Viet Nam administrative system is structured in 4 levels: Central, Provincial, District, and Communal level. After many times of separating 
and integrating the administrative units, as of 1/4/2004, Viet Nam had 64 administrative units at provincial level (59 provinces and 5 cities 
under direct authority of the Centre, e.g. Hanoi, Hai Phong, Da Nang, Ho Chi Minh city and Can Tho), 659 district administrative units 
(including 534 rural districts, 42 urban districts, 61 towns and 22 cities under province) and 10,732 communal administrative units (including 
9,000 communes, 1,137 precincts and 595 rural towns). 

Le système administratif vietnamien est structuré sur 4 niveaux : central, provincial, district, et communal. Après de nombreuses 
modifications des unités administratives, le Viet Nam dispose depuis le 1er Avril 2004 de 64 unités administratives au niveau provincial (59 
provinces et 5 villes sous l’autorité centrale directe, soit Ha Nôi, Hai Phong, Da Nang, HCMV, et Cân Tho), 659 unités administratives au 
niveau district (534 districts ruraux, 42 districts urbains, 61 villes et 22 municipalités ; le tout sous contrôle provincial) et 10 732 unités 
administratives communales (9000 communes, 1137 zones communales et 595 bourgades) 

Hệ thống hành chính của Việt Nam hiện nay đang được tổ chức theo 4 cấp:  

                 (1) Cấp Trung ương;  

                 (2) Cấp tỉnh;  

                 (3) Cấp huyện; 

                 (4) Cấp xã.  

Sau nhiều lần tách nhập, tại thời điểm 15/4/2002 Việt Nam có 64 đơn vị hành chính cấp tỉnh (Gồm 59 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc trung 

ương là: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh) với 631 đơn vị hành chính cấp huyện (Gồm 517 huyện, 33 

quận, 60 thị xã và 21 thành phố trực thuộc tỉnh) và 10553 đơn vị hành chính cấp xã (Gồm 8950 xã, 1035 phường và 569 thị trấn). 
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III) VIET NAM CHIA RA :     VIET NAM IS DIVIDED IN:    LE VIET NAM EST DIVISE EN: 
 

A. 59 Tỉnh (provinces)  
Exemples:  

1. Tỉnh Tây Ninh có một thị xã (Thị xã Tây Ninh) và 8 huyện, gồm: Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Châu Thành, Hoà 
Thành, Bến Cầu, Gò Dầu, Trảng Bàng. 

2. Tỉnh  PHÚ THỌ có  1 thành phố (Thành phố Việt Trì) , 1 thị xã, 10 huyện 
o Huyện (districts ) 

1. Thị trấn (townships - bourgs / villes relevant du pouvoir provincial et centres urbains provinciaux;) 
2. Xã (communes ) 

o Thành phố thuộc tỉnh (provincial cities - Villes provinciales) 
1. Phường (wards or precincts – quartier urbain) 
2. Xã (communes ) 

o Thị xã (Municipalities - Municipalités) 
1. Phường (wards or precincts – quartier urbain) 
2. Xã (communes ) 

Remarque : L’organisation administrative officielle du Vietnam s’arrête au niveau du Xã (commune) Ex : thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ 
dân phố thuộc cấp xã, gần 90.000 làng, thôn, ấp, bản, buôn, khu phố…, 

• Làng, ấp (Villages)  (thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc) 
Exemple : Xã PHƯỚC HÒA - HUYỆN TÂN THÀNH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU: Xã Phước Hòa có 6 ấp: ấp Phước 
Sơn, ấp Lam Sơn, ấp Hải Sơn, ấp Phước Lộc, ấp Sông Vĩnh; có 111 tổ dân cư 

B.  5 Thành phố trực thuộc trung ương  – 5 villes relevant du pouvoir central  (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần 
Thơ và thành phố Hồ Chí Minh)  

Exemples:  
1. Tổ chức hành chính Thành Phố Hồ Chí Minh: 19 quận (gồm 254 phường), 05 huyện (gồm 05 thị trấn và 58 xã); 
2. Tổ chức hành chính THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG:  (5 quận, 1 thị xã (Thị xã Đồ Sơn), 8 huyện) 
3. Tổ chức hành chính THÀNH PHỐ HÀ NỘI: (9 quận, 5 huyện) 
4. THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (5 quận, 2 huyện) 
5. THÀNH PHỐ CẦN THƠ (4 quận, 4 huyện) 

• Quận, khu - arrondissements municipaux (“municipal boroughs”) 
. Phường (wards or precincts - quartier urbain) 

• Thị xã (Municipalities - Municipalités) 
1. Phường (wards or precincts -  quartier urbain) 
2. Xã (communes ) 

• Huyện (districts) 
1. Thị trấn (townships - bourgs) 
2. Xã (communes ) 
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Huyện (districts ) 
 

A. 59 Tỉnh (provinces)  
Exemples:  
A. Tỉnh Tây Ninh có một thị xã (Thị xã Tây Ninh) và 

8 huyện, gồm: Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh 
Châu, Châu Thành, Hoà Thành, Bến Cầu, Gò 
Dầu, Trảng Bàng. 

B. Tỉnh  PHÚ THỌ có  1 thành phố (Thành phố Việt 
Trì) , 1 thị xã (Thị xã Phú Thọ) , 10 huyện 

 

Thành phố thuộc tỉnh 
(provincial cities - Villes 
provinciales) 

Thị xã 
(Municipalities - 
Municipalités) 

Thị trấn (townships - bourgs 
/ villes relevant du pouvoir 
provincial et centres urbains 
provinciaux;) 

Xã (communes) 
 

Phường (wards or precincts 
– quartier urbain) 
 

A. 5 Thành phố trực thuộc trung ương  – 
Villes relevant du pouvoir central  (Hà Nội, 
Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh)  

Exemples:  
a. Tổ chức hành chính Thành Phố Hồ Chí Minh: 19 

quận (gồm 254 phường), 05 huyện (gồm 05 thị 
trấn và 58 xã); 

b. Tổ chức hành chính Thành Phố HẢI PHÒNG: (5 
quận, 1 thị xã (Thị xã Đồ Sơn), 8 huyện) 

c. Tổ chức hành chính Thành Phố HÀ NỘI: (9 
quận, 5 huyện) 

d. Thành Phố ĐÀ NẴNG (5 quận, 2 huyện) 
e. Thành Phố CẦN THƠ (4 quận, 4 huyện) 

Việt Nam 

Huyện 
(districts) 
 

Thị xã 
(Municipalities - 
Municipalités) 
 

Quận, khu - 
arrondissements 
municipaux 
(“municipal 
boroughs”) 

Remarque : L’organisation administrative officielle du Vietnam s’arrête au niveau 
du Xã (communes) Ex : thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố thuộc cấp xã, 
gần 90.000 làng, thôn, ấp, bản, buôn, khu phố…, 

• Làng, ấp (Villages)  (thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc) 
Exemple : Xã PHƯỚC HÒA - HUYỆN TÂN THÀNH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU: Xã 
Phước Hòa có 6 ấp: ấp Phước Sơn, ấp Lam Sơn, ấp Hải Sơn, ấp Phước Lộc, ấp Sông 
Vĩnh; có 111 tổ dân cư 


