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I. Cơ sở lập đề án 

1. Khái niệm hàng thủ công mỹ nghệ 

Hàng thủ công mỹ nghệ nói chung là những sản phẩm có lịch sử phát triển hoặc được 

du nhập lâu dài, được sản xuất ở quy mô địa phương, ngoài công năng sử dụng còn 

mang trên mình các đặc điểm về văn hoá, lịch sử, truyền thống thậm chí tôn giáo của 

cộng đồng nơi sản phẩm được sản xuất.      

 Thợ thủ công được định nghĩa là người có tay nghề tự mình tham gia vào một 

phường, hội, làng nghề, có tính tự quản, trực tiếp sử dụng công cụ hoặc máy 

móc để làm ra sản phẩm. 

 Quy trình sản xuất không mang tính dập khuôn theo dây chuyền. 

 Tính phi tập trung trong hoạt động sản xuất. Nhu cầu tăng sẽ càng dẫn tới quá 

trình phi tập trung, đa dạng hóa và chuyên môn hóa, không sử dụng cách thức 

tập trung hay mở rộng quy mô nhà xưởng hay đổi mới công nghệ. 

 Một sản phẩm thủ công nghiệp có thể là sự lắp ghép của nhiều sản phẩm, là kết 

quả của sự hợp tác liên kết chặt chẽ và hoạt động độc lập. 

 Do nhu cầu của thị trường thủ công nghiệp là rất “đỏng đảnh” và có tính thời 

thượng, phù hợp với nguyên lí kinh tế “thu nhập tương ứng với quy mô”, các 

chủ xưởng (master) sẽ thuê và sa thải nhân viên thường xuyên, chỉ giữ lại 

những thợ cả lành nghề làm việc toàn thời gian. Để đáp ứng các đơn hàng thì 

các chủ xưởng sẽ thuê lao động thời vụ có tay nghề cơ bản và có tính thời vụ. 

 Xu hướng tiêu dùng mới không xóa sổ các cơ sở sản xuất thủ công nhỏ lẻ như 

quan niệm của mọi người, một số sản phẩm thủ công- mỹ nghệ đã vươn lên trở 

thành hàng xa xỉ, phát triển thịnh vượng. VD: ở châu Âu thì một loại các cơ sở 

nhỏ chuyên sản xuất công cụ, dụng cụ làm ăn rất tốt trong thời kì bắt đầu công 

nghiệp hóa. Cho tới nay, các cơ sở thủ công nghiệp trong lĩnh vực hàng xa xỉ 

phẩm như đồng hồ, may mặc thời trang, ở Nhật như sản xuất búp bê, v.v… vẫn 

phát triển thịnh vượng. 
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2. Tiềm năng và khả năng đáp ứng của thị trường hàng TCMN 

2.1. Tiềm năng của thị trường 

- Thị trường khách du lịch miền Trung – Tây Nguyên tăng trưởng với tốc độ cao 

trong những năm gần đây. 

- Bất chấp khủng hoảng kinh tế, số lượng khách du lịch đến Việt Nam và khu vực 

miền Trung - TN, đặc biệt là các tỉnh duyên hải miền Trung dự kiến vẫn tăng lên 

trong năm 2012 và các năm tiếp theo. 

- Tiềm năng hàng hoá TCMN khu vực Miền Trung - Tây Nguyên: Dù mật độ làng 

nghề không cao như các vùng miền khác, các sản phẩm TCMN MTTN lại có ưu 

điểm mang tính đa dạng – giao thoa về văn hoá- truyền thống do các điều kiện địa 

lý, dân tộc và tự nhiên của khu vực 

- Nhân lực TCMN có tay nghề tốt, sáng tạo và cần cù 

  

2.2. Khả năng đáp ứng của ngành TMDV Đà Nẵng 

- Chưa có mô hình chợ, trung tâm thương mại chuyên doanh hàng ở quy mô lớn, 

hiện đại TCMN thành công 

- Một số mô hình thử nghiệm, như chợ đêm Nguyễn Kim bước đầu vẫn còn gặp khó 

khăn 

- Hoạt động phân phối, kinh doanh hàng TCMN phân tán, manh mún 

 

 

II. Các kinh nghiệm, mô hình tương tự 

1. Trung tâm thương mại “Thương xá Tax” của TCT Thương Mại Sài Gòn 

(SATRA) 

Toà nhà thương xá Tax  có từ trước giải phóng được SATRA quản lý. Trước đây  

được gọi là “chợ Nga” do chuyên bán quần áo và hàng thủ công mỹ nghệ cho khách 

Đông Âu. 

Từ năm 2000 trở lại đây, SATRA đã tiến hành cải tạo và nâng cấp từng bước Thương 

xá Tax theo mô hình của 1 trung tâm thương mại hướng tới phục vụ khách du lịch 

 Tầng 1: Vàng bạc, đá quý, đồ mỹ phẩm 
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 Tầng 2: Đồ may mặc và thủ công mỹ nghệ, siêu thị hàng tiêu dùng và sản vật 

VN- hàng thủ công mỹ nghệ (20 gian hàng) 

 Tầng 3: Ăn uống, giải trí. 

 

1.1. Các bài học kinh nghiệm: 

- Vị trí đắc địa: Kết hợp hài hoà giữa phục vụ khách du lịch và hàng tiêu dùng 

- Sử dụng mạng lưới của SATRA trong cung cấp các sản vật Việt Nam cho siêu thị, 

có sự phản hồi tốt của khách du lịch 

- Ưu đãi về giá thuê mặt bằng cho các quầy hàng thủ công 

 

1.2. Các vấn đề tồn đọng: 

- Tình trạng bán hàng giả, hàng nhái, hàng chất lượng thấp vẫn còn 

- Chưa áp dụng được mô hình quản lý hiện đại như tính tiền tập trung (để quản lý 

chất lượng hàng hoá) 

 

 

 

 

2. Chợ đêm Đồng Xuân (Hà Nội) và Chợ đêm Bến Thành (Tp. Hồ Chí Minh) 

Chợ đêm là những loại hình chợ hay chợ phố chuyên hoạt động vào ban đêm, loại 

hình chợ này bên cạnh hoạt động mua bán, mậu dịch thì thường dành riêng cho du 

khách đi dạo, nhàn nhã, tham quan, mua sắm, và ăn uống những thức ăn đường phố. 

Chợ đêm bày bán các mặt hàng tiêu dùng, áo quần, vải vóc, thức ăn làm sẵn... ít khi 

bày bán các đồ thịt, đồ tươi, hải sản như các loại chợ truyền thống khác. Chợ đêm 

phổ biến ở các thành phố lớn, tại khu phố người Hoa (China town). 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A3
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A3_ph%E1%BB%91
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Mua_b%C3%A1n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Mua_s%E1%BA%AFm_c%C3%A1_nh%C3%A2n
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%82n_u%E1%BB%91ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A9c_%C4%83n_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_ph%E1%BB%91
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%8Bt
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_s%E1%BA%A3n


Trang 7 

Tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh- từ năm 2002-2003 trở lại đây chính quyền 2 thành 

phố cho phép mở chợ đêm với nhiều ưu đãi: 

 Cho phép bán hàng, dựng ki-ốt dưới lòng đường, tạo tuyến phố đi bộ và bảo 

đảm an ninh trật tự 

 Hướng tới đối tượng khách du lịch, nhu cầu vui chơi giải trí  của dân thành phố 

 

2.1. Bài học kinh nghiệm 

- Tạo công ăn việc làm, tăng thu ngân sách 

- Thêm điểm đến du lịch, vui chơi giải trí cho du khách 

- Tạo thêm kênh phân phối cho các sản phẩm TCMN (tơ lụa, đồ da, đồ may mặc, đồ 

gốm sứ, mỹ nghệ) 

 

2.2. Các vấn đề tồn đọng: 

- Hàng giả, hàng nhái , hàng chất lượng thấp vẫn còn nhiều 

- Tình hình an ninh trật tự chưa tốt 

- Bán cả hàng tiêu dùng thông thường (do bản thân các con đường mở chợ vốn là 

phố buôn bán) 

 

3. Chuỗi các cửa hàng đặc sản địa phương dọc Quốc Lộ 5 

Các nhà hàng đặc sản địa phương dọc quốc lộ 5 xuất hiện 1 cách tự phát sau khi 

Quốc lộ 5 và Quốc lộ 18 được nâng cấp, mở rộng. Chủ yếu bán các sản phẩm địa 

phương như bánh đậu xanh, bánh gai, các sản phẩm thực phẩm truyền thống..vv cho 

khách vãng lai, khách du lịch. 

 

3.1. Bài học kinh nghiệm 

- Tuy phát triển tự phát, nhưng chất lượng và danh tiếng tốt, thái độ phục vụ tốt do 

mỗi cửa hàng đều gắn với thương hiệu sản phẩm của 1 gia đình, công ty gia đình 

nhất định.  

- Tách biệt với khu dân cư, cho nên không bị tình trạng bán trộn lẫn các sản phẩm 

tiêu dùng, sản phẩm nhập khẩu. 
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- Lựa chọn địa điểm đúng: Nằm đúng điểm giữa của tuyến đường HN- Hạ Long và 

HN- Hải phòng 

 

3.2. Các vấn đề tồn đọng 

- Không được quy hoạch, định hướng phát triển, mô hình kinh doanh lộn xộn 

- Cạnh tranh quá gay gắt 

 

4. Mô hình của nước ngoài  

Chợ đêm Sủn Lùm(Sủn Lùm Tà-lạt) tại Thái Lan. Chợ này là một chợ lớn ở 

Bangkok nằm ở quận Pathum Wan, nằm giữa giao điểm của đường Rama IV và 

đường Sathorn, đối diện với công viên Lumphini gần ga tàu điện ngầm Lumphini. 

Chợ nằm trên diện tích của công ty bất động sản Crown, và phần lớn diện tích tham 

gia của các tiểu thương đều thuê mướn lại. Chợ chính thức mở cửa vào năm 2001. Vì 

khu vực có nhiều khu vườn nhỏ cùng với những khu vực giải trí nên chợ còn gọi là 

"Chợ nhóm vườn". 

Chợ mở cửa từ 5h sáng đến nửa đêm, với một số cửa hàng mở cửa cho đến ngày hôm 

sau. Mặt hàng của chợ khá đa dạng, bao gồm: quà tặng, quần áo, trang sức, trái cây, 

đĩa compact, và các sản phẩm và thủ công mỹ nghệ, chẳng hạn như tranh và tác phẩm 

điêu khắc. 

Tại đây có nhiều quán ăn sang trọng bán thức ăn rất đa dạng cùng với nhiều khu vực 

vui chơi giải trí. Nằm trong Night Bazaar - Nhà hát rối Joe Louis, với công suất 6.000 

khách/ một suất , công diễn những buổi trình diễn múa rối bóng , nhiều sự kiện văn 

hóa lớn cũng được tổ chức tại đây như biểu diễn thời trang, triển lãm nghệ thuật, hội 

chợ hàng TCMN v.v... 

Tập đoàn Crown cũng đang có dự định xây dựng lại, nâng cấp chợ thành trung tâm 

thương mại- siêu thị hàng TCMN và giải trí cao cấp. 

 

 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Bangkok
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Pathum_Wan&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Rama_IV
http://vi.wikipedia.org/wiki/Sathorn
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_vi%C3%AAn_Lumphini
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Crown&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1i_c%C3%A2y
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BB%A7_c%C3%B4ng_m%E1%BB%B9_ngh%E1%BB%87&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tranh
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%C3%AAu_kh%E1%BA%AFc
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Joe_Louis&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BAa_r%E1%BB%91i_b%C3%B3ng&action=edit&redlink=1
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III. Nghiên cứu về các điều kiện cần thiết cho hoạt động của siêu thị 

1. Lựa chọn về địa điểm 

1.1. Các tiêu chí cần xem xét: 

- Thuận tiện về giao thông, gần các cơ sở- tụ điểm của khách du lịch. 

- Có diện tích phù hợp, chi phí mặt bằng không quá đắt. 

- Có khoảng cách với các khu dân cư xa hơn so với các khu vực mua sắm khác. 

- Cảnh quan đẹp, hạ tầng dịch vụ (điện, nước, viễn thông, bãi đỗ xe..vv) thuận tiện. 

 

1.2. Các lựa chọn 

- Địa điểm tại trung tâm thành phố (chi phí mặt bằng đắt, kết hợp với phục vụ nhu 

cầu tiêu dùng hàng ngày, khó quản lý và duy trì hình ảnh). 

- Địa điểm xa trung tâm thành phố (chi phí mặt bằng rẻ, dễ quản lý- duy trì hình ảnh 

thương hiệu). 

 

2. Lựa chọn loại hình kinh doanh và quy mô 

2.1. Các tiêu chí cần xem xét: 

- Hàng hoá đa dạng, giá cả hợp lý, đáp ứng được tối đa nhu cầu mua sắm của khách 

du lịch.  

- Có các dịch vụ đi kèm như ăn- uống, giải trí nhằm tạo điểm đến hấp dẫn cho du 

khách. 

- Áp dụng công nghệ quản lý hiện đại nhằm tạo điều kiện cho các ưu đãi như hoàn 

thuế VAT cho hàng hoá, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng. 

- Thu hút được sự tham gia trực tiếp của các hộ/ doanh nghiệp kinh doanh TCMN 

và dịch vụ. 
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2.2. Các lựa chọn 

- Chỉ kinh doanh siêu thị (nhược điểm: khó duy trì đủ nguồn hàng, khó thu hút 

khách; ưu điểm: quy mô- diện tích nhỏ.). 

- Trung tâm thương mại chuyên doanh hàng TCMN, trong đó siêu thị về sản phẩm 

TCMN sẽ kết hợp với các cửa hàng phân phối trực tiếp sản phẩm TCMN, các dịch 

vụ ăn uống- vui chơi giải trí. Ở mô hình này ngoài siêu thị chuyên doanh, còn có 

các quầy hàng TCMN, dịch vụ ăn uống- vui chơi giải trí và tổ chức sự kiện văn 

hoá-nghệ thuật. 

 

2.3. Ưu điểm: 

- Áp dụng mô hình quầy hàng riêng, huy động trực tiếp các cơ sở TCMN mở quầy 

hàng. 

- Áp dụng thanh toán tập trung (quản lý chất lượng và hàng hoá bày bán). 

- Có nhiều dịch vụ, hàng hoá thu hút khách du lịch. 

 

2.4. Nhược điểm 

- Yêu cầu trình độ quản lý, kinh doanh và tiếp thị chuyên nghiệp. 

- Diện tích mặt bằng lớn, vốn đầu tư lớn. 

 

 

3. Lựa chọn phương thức đầu tư 

3.1. Các tiêu chí xác định phương thức đầu tư 

- Có khuôn khổ pháp lý phù hợp để quản lý, vận hành dự án ổn định và lâu dài. 

- Có khung pháp lý cho phép sử dụng các biện pháp ưu đãi của chính quyền thành 

phố về vốn, hạ tầng, quyền sử dụng đất. 

- Bảo đảm được sự can thiệp của chính quyền thành phố đối với hoạt động, vận 

hành của dự án vì các lợi ích chung. 
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3.2. Các lựa chọn 

- Đầu tư như 1 dự án đầu tư thông thường theo Luật Đầu tư 2005 

 Ưu điểm: 

o Có khung pháp lý rõ ràng, áp dụng phổ biến. 

o Quyền lợi và nghĩa vụ của nhà đầu tư được quy định rõ ràng. 

 Nhược điểm: 

o Các thoả thuận giữa nhà đầu tư và chính quyền thành phố khá hạn chế, chỉ 

dựa trên nội dung Giấy Chứng nhận Đầu tư. 

o Chính quyền thành phố ít có khả năng can thiệp 1 cách chính thức trong 

tương lai đối với dự án để đảm bảo lợi ích chung. 

 

- Đầu  tư theo mô hình hợp tác công tư (PPP)- dạng BOT, BTO, thành phố đầu 

tư hạ tầng, cho công ty quản lý đấu thầu- khai thác công trình (phương án 

chọn) 

 Ưu điểm: 

o Nếu xem đây là 1 công trình hạ tầng phục vụ văn hoá- du lịch, loại hạ tầng 

trung tâm thương mại này đã được Chính phủ Việt Nam cho phép áp dụng 

đầu tư theo loại hình BOT, BT hoặc BTO. 

o Khung pháp lý đầy đủ, được quy định theo các Nghị định 108/2009/NĐ-CP 

và Nghị định 24/2011/NĐ-CP quy định về “Đầu tư theo hình thức Xây 

dựng- Kinh doanh- Chuyển giao, Xây dựng- Chuyển giao, Xây dựng- 

Chuyển giao – Kinh doanh”. 

o Thông lệ quốc tế cũng thường áp dụng mô hình này trong đầu tư và quản lý 

các công trình hạ tầng có sử dụng vốn của khu vực tư nhân. 

o Dự án đầu tư được thực hiện trên cơ sở “Hợp đồng” ký giữa UBND thành 

phố và nhà đầu tư, ngoài các quy định “cứng” của Luật, sẽ có nhiều “không 

gian” để chính quyền thành phố và nhà đầu tư thoả thuận các nội dung đặc 

thù của dự án. 
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IV. CÁC CHÍNH SÁCH ĐƯỢC ĐỀ XUẤT ĐỂ HỖ TRỢ TÍNH KHẢ THI CỦA ĐỀ 

ÁN 

1. Ưu đãi đầu tư 

 Xếp hạng cho Trung tâm TM về TCMN này tương đương chợ loại 1 để được 

hưởng các ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư 2005 

 Chính sách ưu đãi về thuế, cam kết của chính quyền thành phố về mức thuế, tỷ 

lệ thuế khoán đối với các hộ kinh doanh 

2. Hỗ trợ về đầu tư hạ tầng của thành phố 

 Giao đất, mặt bằng sạch cho nhà đầu tư 

 Ngân sách thành phố đầu tư 1 số hạ tầng như đường giao thông, điện, nước, 

viễn thông 

 Xem xét khả năng đầu tư cả về thiết kế, quy hoạch và hạ tầng xây thô  

3. Mặt bằng và quyền sử dụng đất 

 Cho phép chuyển nhượng, cho thuê lâu dài 1 số mặt bằng kinh doanh để thu hồi 

vốn đầu tư 

 Áp dụng đơn giá cho thuê đất, giao đất ở mức ưu đãi 

4. Cơ chế quản lý 

 Lựa chọn nhà đầu tư có tiềm năng về vốn và kinh nghiệm triển khai dự án 

 Phối hợp với nhà đầu tư, giao hoặc thuê công ty quản lý chuyên nghiệp quản lý 

dự án 

 Có cơ chế kiểm soát và kiềm chế giá cho thuê mặt bằng đối với các hộ kinh 

doanh (quy định điều kiện tăng giá, tỷ lệ tăng giá, kỳ điều chỉnh giá thuê mặt 

bằng) 

 Áp dụng các công nghệ quản lý- bán hàng hiện đại 

 Áp dụng chính sách hoàn thuế VAT đối với hàng hoá do khách nước ngoài mua 

tại trung tâm 
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5. Cơ chế tài chính - chuyển nhượng 

 Cho phép chuyển nhượng, thừa kế các diện tích mặt bằng đã trả tiền thuê dài 

hạn 

 Cho phép chủ đầu tư cho thuê dài hạn các diện tích kinh doanh dịch vụ nhằm 

thu hồi vốn đầu tư 

 

V. Tổ chức thực hiện 

Trách nhiệm của các ban ngành: 

1. Sở Công Thương 

Tham vấn ý kiến đóng góp của các ngành có liên quan như Sở KHĐT, Sở VHTTDL, 

Sở TNMT…, soạn thảo đề án chính thức về triển khai đầu tư và vận hành mô hình 

trung tâm thương mại phân phối hàng TCMN, gồm các thông tin sau: 

 Mô hình đầu tư được đề xuất 

 Các giải pháp thực hiện 

 Các chính sách, nội dung ưu đãi 

 Tổ chức triển khai dự án 

2. UBND thành phố Đà Nẵng 

 Xem xét thẩm tra và chấp thuận đề án của Sở Công Thương 

 Đề nghị sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án (nếu cần thiết, 

căn cứ vào tính chất và quy mô của dự án) 

 Chỉ đạo các ban, ngành tham gia, đóng góp ý kiến hoàn thiện đề án, tham mưu 

cho UBND thành phố về các chính sách, ưu đãi đối với dự án trong phạm vi, 

chức năng nhiệm vụ của mình 

3. Các ban ngành khác trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng 

 Tham gia đóng  góp ý kiến đối với đề án chính thức do Sở Công Thương soạn 

thảo 

 Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố đối với các chính sách liên quan đến 

dự án. 
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