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Phát triển kinh tế ban đêm của Trung Quốc          

và kinh nghiệm cho Việt Nam 

Hà Thị Hồng Vân, Nguyễn Diệu Hương** 

Nhận ngày 10 tháng 7 năm 2022. Chấp nhận đăng ngày 1 tháng 11 năm 2022. 

Tóm tắt: Kinh tế ban đêm hiện nay ở Trung Quốc đang có những đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển 

kinh tế của đất nước này. Trung Quốc đã đưa ra nhiều chính sách cả ở cấp trung ương lẫn cấp địa phương để 

tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế ban đêm. Kinh tế ban đêm ở nước này hiện nay có quy mô phát 

triển ngày càng lớn, khối lượng giao dịch ngày càng tăng. Tuy nhiên, các vấn đề nổi cộm như an toàn thực 

phẩm, vệ sinh môi trường vẫn đang cần được giải quyết một cách mạnh mẽ và triệt để hơn nữa. Thông qua 

việc tìm hiểu sự phát triển kinh tế ban đêm ở Trung Quốc, chúng ta thấy, đây là một động lực mới để phát triển 

kinh tế. Việt Nam cũng nên đưa ra các biện pháp chính sách phù hợp để có thể thúc đẩy sự phát triển kinh tế 

ban đêm cho đất nước mình. 

Từ khóa: Kinh tế ban đêm, phát triển, Trung Quốc, Việt Nam. 

Phân loại ngành: Kinh tế học 

Abstract:The night economy in China is making increasingly large contributions to its economic 

development. The country has introduced a variety of policies both at the central and local levels to facilitate 

the development of the economy, which has been growing larger and larger, with increasing transaction 

volume. However, outstanding issues such as food safety and environmental hygiene still need to be resolved 

more strongly and thoroughly. Studying the development of the night economy in China, we see that it is a 

new driving force for economic development. Vietnam should also come up with appropriate policy measures 

to be able to promote the development of the night economy for itself. 
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1. Mở đầu 

Kinh tế ban đêm hiện là một bộ phận quan trọng của sự phát triển kinh tế chung ở Trung Quốc. 

Những con phố kinh doanh thâu đêm đã bùng nổ khắp các thành phố và các điểm du lịch của đất 

nước này. Kinh tế ban đêm với các hoạt động dịch vụ, kinh doanh từ 18 giờ tới 6 giờ sáng hôm sau 

đang được Chính phủ Trung Quốc tìm mọi cách phát triển. Hàng loạt biện pháp thúc đẩy nền kinh tế 

ban đêm đã được đưa ra với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính quyền các cấp. Bởi lẽ, Chính phủ Trung 

Quốc đã nhận ra, nhu cầu tiêu dùng vào ban đêm trong khoảng những năm 2000 trở lại đây, thậm 

chí còn nhiều hơn vào ban ngày. Đồng thời, trong bối cảnh khó khăn về phát triển kinh tế, đây được 

coi là “mỏ vàng” đang được Trung Quốc khai thác và đẩy mạnh phát triển. 

Có thể thấy, các địa phương của Trung Quốc đang đưa ra các chính sách thúc đẩy phát triển kinh 

tế ban đêm một cách đồng bộ, từ việc hỗ trợ tiền trợ cấp cho các con phố kinh doanh về đêm, cho 

đến việc tăng cường các tuyến xe, tăng thời gian phục vụ các chuyến tàu điện về đêm. Đồng thời, 

các trung tâm mua sắm giờ đây không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm, mà còn phục vụ cả nhu cầu 

giải trí, bằng cách mở các dịch vụ đồ uống, ban nhạc giải trí, mở rộng không gian ngoài trời... 
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Từ đó, kinh tế ban đêm của Trung Quốc đã có điều kiện thuận lợi để phát triển, sự đóng góp của 

kinh tế ban đêm cho quá trình tăng trưởng kinh tế đang ngày một tăng lên rõ rệt. 

“Kinh tế ban đêm” là một khái niệm du nhập từ nước ngoài vào Trung Quốc từ những năm 70 

của thế kỷ XX, khi nước Anh muốn cải thiện hiện tượng trung tâm thành phố trống rỗng, im lặng 

vào ban đêm (Sohu, 2020a). Là một đối tượng nghiên cứu trong kinh tế học, “kinh tế ban đêm” nói 

về những hoạt động văn hóa kinh tế bắt đầu từ 6 giờ chiều hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Những 

hoạt động này chủ yếu là trong ngành dịch vụ, bao gồm những hành vi tiêu dùng trong lĩnh vực mua 

sắm, ẩm thực, du lịch, văn hóa nghệ thuật,... 

Theo thống kê của tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc, kinh tế ban đêm bắt đầu xuất hiện từ 

những năm 50 của thế kỷ XX. Trong đó, “chợ đêm quốc doanh” có thể coi là nguyên mẫu của kinh tế 

ban đêm. Từ sau 1979, cùng với tiến trình của công cuộc cải cách mở cửa, kinh tế ban đêm bắt đầu trở 

thành một phần của sự phồn thịnh kinh tế Trung Quốc. Những khu vực chợ đêm có ánh đèn rực rỡ, 

người người qua lại đông nghịt, do những hộ kinh doanh cá thể tự kinh doanh nổi tiếng, bắt đầu mở 

rộng, mọc lên như nấm như: chợ đêm đường Tây Hồ ở Quảng Châu, chợ đêm Tam Bài Lâu ở Nam 

Kinh, chợ đêm Bàng Phổ ở Thượng Hải, chợ đêm Định An ở Hạ Môn (Nhân dân Nhật báo, 2019). 

Đến khoảng những năm 2000, mô hình chợ đêm của Trung Quốc phát triển mạnh nhất, nhưng 

cũng xuất hiện một số vấn đề như: điều kiện vệ sinh không đảm bảo, lấn chiếm vỉa hè, ảnh hưởng 

đến kiến trúc thành phố,...  

Sau đó khoảng 10 năm, các khu vực chợ đêm nổi tiếng dần đóng cửa. Thay thế vào đó, Trung Quốc 

mở ra thời kỳ kinh tế ban đêm thời đại 2.0. Đó là các khu trung tâm thương mại ở các thành phố lớn: 

Vương Phủ Tỉnh ở Bắc Kinh, Đường Nam Kinh ở Thượng Hải, Đường Bắc Kinh ở Quảng Châu,... 

Có thể thấy, kinh tế ban đêm ở Trung Quốc có sự khởi đầu là chợ đêm quốc doanh, sau đó phát 

triển thành những khu chợ đêm của các hộ kinh doanh cá thể. Giờ đây phát triển thành các khu trung 

tâm thương mại với quy mô vô cùng lớn. 

2. Thực trạng phát triển kinh tế ban đêm ở Trung Quốc trong giai đoạn từ Đại hội XIX  

Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay 

Thứ nhất, quy mô và tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế ban đêm ở Trung Quốc ngày càng tăng 

lên. Theo số liệu phân tích của iiMedia Research, từ năm 2016 trở lại đây, quy mô và tốc độ tăng 

trưởng của kinh tế ban đêm ở Trung Quốc tăng mạnh. Đến cuối năm 2020, quy mô đạt trên 30.000 

tỷ nhân dân tệ (NDT), tăng trưởng 5% so với năm trước. Dự kiến đến năm 2022 sẽ đạt trên 40.000 

tỷ NDT (Trung tâm Nghiên cứu nâng cấp ngành nghề iiMedia, 2021). 

Biểu đồ 1: Quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế ban đêm ở Trung Quốc 2016-2022 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu nâng cấp ngành nghề iiMedia, 2021 
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Biểu đồ 1 cho thấy, thứ nhất, số liệu thể hiện quy mô phát triển của nền kinh tế ban đêm ở Trung 

Quốc ngày càng tăng. Tốc độ tăng trưởng của năm 2020 so với các năm khác có phần thấp hơn, tuy 

nhiên vẫn là tăng trưởng dương. Điều này có thể lí giải vì năm 2020, Trung Quốc chịu ảnh hưởng 

nặng nề từ đại dịch Covid-19, mọi loại hình kinh tế đều bị ảnh hưởng theo, tốc độ tăng trưởng giảm 

sút là điều dễ hiểu.  

Thứ hai, kim ngạch và số lượng giao dịch tiêu dùng ban đêm của Trung Quốc chiếm tỉ lệ khá lớn 

trong tổng kim ngạch tiêu dùng. Năm 2019 có xu hướng tăng mạnh. Tuy nhiên, đến năm 2020, cả tỉ 

lệ kim ngạch và tỉ lệ số lượng giao dịch đều giảm nhẹ do ảnh hưởng của dịch bệnh (Mạng Thông tin 

Kinh tế ngành nghề Trung Quốc, 2020). 

Biểu đồ 2: Tỉ lệ kim ngạch và số lượng giao dịch tiêu dùng ban đêm của Trung Quốc 2018-2020  

Đơn vị tính: % 

Nguồn: Mạng Thông tin Kinh tế ngành nghề Trung Quốc, 2020 

Thứ ba, một số lĩnh vực tiêu dùng chủ yếu của loại hình kinh tế ban đêm là: mua sắm, văn hóa 

giải trí, ẩm thực. 

Về phương diện mua sắm: mua sắm ban đêm trở thành phương thức mua sắm chủ yếu của cư dân 

thành thị, hoạt động mua sắm trên mạng và mua sắm ở chợ đêm diễn ra mạnh mẽ. Tính từ tháng 5 

đến tháng 7/2020, kim ngạch mua sắm ban đêm của người tiêu dùng chiếm 39,8% so với tổng kim 

ngạch của thị trường bán lẻ Alibaba (Nhân dân nhật báo, 2020). Có thể thấy, mua sắm trên mạng đã 

trở nên rất thuận tiện cho người dân Trung Quốc, và xu hướng mua sắm trên mạng vào ban đêm đã 

trở nên phổ biến. Tính từ 10/6-10/7/2020, tỉ lệ tiêu dùng ban đêm trên các nền tảng Taobao, Tmall 

đã là 40%, trong đó, người dân chủ yếu mua sắm từ khung giờ 20-22 giờ. Ngoài ra, người dân không 

mua sắm trên mạng sẽ trực tiếp mua sắm tại chợ đêm, tại các cửa hàng nhỏ. Những cửa hàng nhỏ 

này là cuộc sống mưu sinh của một nhóm người. Tính đến hết tháng 7/2020, ngành dịch vụ của Trung 

Quốc có khoảng hơn 90.000 cửa hàng nhỏ mới mọc lên. Theo số liệu báo cáo của Meituan, sự phục 

hồi của tiêu dùng tại các cửa hàng nhỏ toàn quốc vào tháng 7/2020 đạt 90%, trong đó, kinh tế ban 

đêm đang tạo ra nhiều động lực cho các cửa hàng nhỏ phát triển (Sohu, 2020c). 
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Về phương diện văn hóa giải trí: người dân Trung Quốc có thể lựa chọn loại hình văn hóa giải trí 

trên mạng như nghe nhạc, xem clip, chơi trò chơi điện tử; hoặc cũng có thể tham gia các hoạt động 

văn hóa giải trí tại các nơi công cộng như tập gym, xem phim, hát karaoke. Các hình thức văn hóa 

giải trí này cũng làm cho kinh tế ban đêm của Trung Quốc rất phát triển. Theo số liệu của Viện 

Nghiên cứu Ngành nghề Hoa Kinh, những địa điểm văn hóa giải trí thu hút được sự chú ý của người 

tiêu dùng trong kinh tế ban đêm năm 2020 bao gồm: khu biểu diễn nghệ thuật, quảng trường và bảo 

tàng văn hóa, tiếp đến là những khu chợ đêm, các cửa hàng sách 24h (Ngôn Cửu, 2020). 

Biểu đồ 3: So sánh tỷ lệ sức thu hút của những địa điểm văn hóa giải trí ban đêm ở Trung Quốc 2020 

Đơn vị tính: % 

Nguồn: Ngôn Cửu, 2020 
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Biểu đồ 4: Tỷ lệ lựa chọn tham gia các hoạt động văn hóa giải trí ban đêm ở Trung Quốc trong 

Quý I năm 2021  
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Nguồn: Sohu, 2021b 
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Về phương diện ẩm thực: người tiêu dùng có thể lựa chọn gọi đồ ăn qua mạng hoặc ra ngoài ăn 

đêm. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của những nền tảng mua sắm, gọi đồ ăn qua mạng đang 

trở thành phương thức tiêu dùng chủ yếu trong lĩnh vực ẩm thực của người dân Trung Quốc. Ngoài 

ra, tiêu dùng ban đêm trong lĩnh vực ẩm thực trong giai đoạn hiện nay chiếm khoảng 20%-40% trong 

tổng kim ngạch tiêu dùng ẩm thực cả ngày của người dân Trung Quốc. Năm 2020, tỉ lệ này chiếm 

37,27% (Sohu, 2020b). Trong Quý I năm 2021, con số này là 38,7% (Trung tâm Nghiên cứu nâng 

cấp ngành nghề iiMedia, 2021). 

Biểu đồ 5: Tỷ lệ tiêu dùng ẩm thực ban đêm trong toàn bộ tiêu dùng ẩm thực trong ngày năm 2020 

Nguồn: Sohu, 2020b 
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I năm 2021 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu nâng cấp ngành nghề iiMedia, 2021 
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Ngoài ra, các phương diện khác như du lịch, nghỉ ngơi, tham quan cũng rất phát triển, cũng là 

những điểm mạnh trong kinh tế ban đêm ở Trung Quốc. 

Thứ tư, kinh tế ban đêm phát triển mạnh chủ yếu ở các thành phố khu vực phía nam Trung Quốc, 

khu vực phía bắc có phần kém phát triển. Theo Báo cáo về Sức ảnh hưởng kinh tế ban đêm của các 

thành phố Trung Quốc năm 2020, có 10 thành phố có sức ảnh hưởng kinh tế ban đêm nhất ở Trung 

Quốc, bao gồm: Trùng Khánh, Thành Đô, Trường Sa, Thanh Đảo, Bắc Kinh, Tây An, Thượng Hải, 

Thâm Quyến, Quảng Châu, Vũ Hán (Sohu, 2021a). Trong danh sách này ta thấy xuất hiện chủ yếu 

là các thành phố ở khu vực phía nam Trung Quốc. Các thành phố này được đánh giá có sức ảnh 

hưởng trong lĩnh vực kinh tế ban đêm theo các tiêu chí: sức truyền bá, năng lực sáng tạo, quy mô 

ngành nghề, lưu lượng hàng hóa. Các tiêu chí này có căn cứ là số liệu công khai của chính phủ, số 

liệu từ những nền tảng kinh tế quan trọng, số liệu từ tin tức báo cáo. 

Thứ năm, kinh tế ban đêm hiện nay ở Trung Quốc đang rất được tạo điều kiện phát triển. Bởi lẽ 

kinh tế ban đêm giờ đây được coi là chìa khóa cho sự mở rộng nhu cầu trong nước, phát triển kinh 

tế ở Trung Quốc. Các địa phương vì muốn mở rộng tiêu dùng nên đã ra sức ủng hộ nền kinh tế ban 

đêm phát triển bằng các chính sách cụ thể. Tháng 10/2019, Thành Đô ban hành “Ý kiến thực thi về 

việc phát triển kinh tế ban đêm thúc đẩy nâng cấp tiêu dùng”. Tháng 7/2019, Bắc Kinh ban hành 

“Biện pháp của Bắc Kinh về việc tiếp tục phát triển kinh tế ban đêm thúc đẩy tăng trưởng tiêu dùng”. 

Tháng 4/2019, Thượng Hải ban hành “Ý kiến chỉ đạo về việc Thượng Hải thúc đẩy phát triển kinh 

tế ban đêm”. Tháng 11/2018, Thiên Tân ban hành “Ý kiến thực thi về việc thúc đẩy phát triển kinh 

tế ban đêm”. Ngoài ra, các thành phố khác như: Trùng Khánh, Thanh Đảo, Hàng Châu, Nam Kinh, 

Thạch Gia Trang,... cũng đã ban hành các biện pháp chính sách mang tính chất thúc đẩy sự phát triển 

kinh tế ban đêm, mở rộng động lực tiêu dùng ban đêm (Mạng Thanh niên Trung Quốc, 2019). 

Xem xét các con số phát triển kinh tế ban đêm của Trung Quốc trong một vài năm gần đây, kết 

hợp với sự quan tâm phát triển loại hình kinh tế này của Trung Quốc từ cấp trung ương đến địa 

phương, chúng ta có thể thấy, hiện nay kinh tế ban đêm ở Trung Quốc rất có tiềm năng. 

Thực chất, kinh tế ban đêm ở Trung Quốc phát triển đã từ rất lâu. Và từ khoảng năm 2010, các 

trung tâm thương mại, con phố thương mại ban đêm ở các thành phố lớn đã rất sầm uất. Rồi cho đến 

ngày nay, quy mô của các trung tâm thương mại này ngày càng lớn hơn. Theo một thống kê của Bộ 

Thương mại Trung Quốc, có đến 60% việc tiêu dùng xảy ra vào ban đêm. Kim ngạch bán lẻ của các 

khu thương mại mô hình lớn từ 18 giờ đến 22 giờ mỗi ngày vượt hơn một nửa trong tổng cả một 

ngày. Có thể nói, ban đêm chính là thời kỳ hoàng kim của hành vi tiêu dùng (Sohu, 2019). 

Tuy nhiên, kinh tế ban đêm ở Trung Quốc hiện nay vẫn tồn tại một số vấn đề cần giải quyết. 

Thứ nhất, các biện pháp phát triển kinh tế ban đêm của các địa phương đưa ra đôi khi quá rộng, 

chưa phát huy được tính đặc sắc của từng địa phương. Có thể thấy, các địa phương ở Trung Quốc rất 

quan tâm đến phát triển kinh tế ban đêm và đã đưa ra hàng loạt các chính sách để nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho kinh tế ban đêm. Nhưng đôi khi mục tiêu đưa ra lại quá lớn. Có những thành phố đưa 

ra phương án hành động trong 3 năm (2019-2021) để phát triển kinh tế ban đêm, nhưng lại đưa ra 

mục tiêu phát triển trên 6 phương diện: thành phố du lịch, văn hóa ban đêm, ẩm thực ban đêm, trào 

lưu mua sắm ban đêm, rèn luyện sức khỏe, học tập ban đêm (Ngôn Cửu, 2020). Trong đó, không xác 

định được cái nào là mục tiêu quan trọng nhất, nên gây ra lãng phí tài nguyên. 

Thứ hai, kinh tế ban đêm ở Trung Quốc vẫn thiếu nội hàm văn hóa. Hiện nay, rất nhiều thành phố 

ở Trung Quốc phát triển kinh tế ban đêm chỉ dựa vào việc phát triển cảnh quan ban đêm, xây dựng 

những khu chợ đêm và trung tâm thương mại ban đêm. Tuy nhiên, theo Báo cáo Phát triển Kinh tế 
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ban đêm của Trung Quốc năm 2019, những hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở những quảng trường 

văn hóa trong các ngày lễ đã thu hút rất nhiều người tiêu dùng. Có thể thấy người tiêu dùng hiện nay 

có xu hướng chú trọng đến văn hóa giải trí hơn, nhưng một số thành phố ở Trung Quốc vẫn chưa 

phát triển được hướng này. 

Thứ ba, các vấn đề tạo môi trường kinh doanh cho kinh tế ban đêm ở Trung Quốc vẫn cần được 

giải quyết. Kinh tế ban đêm phát triển, tuy nhiên các vấn đề như: đảm bảo an ninh, đảm bảo vệ sinh 

môi trường, vệ sinh thực phẩm, đảm bảo giao thông,... vẫn là những vấn đề khó. Các địa phương cũng 

đã đưa ra các biện pháp tập trung vào những vấn đề này, nhưng thực tế vẫn còn nhiều bất cập. 

3. Chính sách thúc đẩy sự phát triển kinh tế ban đêm ở Trung Quốc 

Để phát triển kinh tế ban đêm, Trung Quốc đã đưa ra nhiều chính sách mang tính ủng hộ, thúc 

đẩy tiềm năng của kinh tế ban đêm. 

3.1. Chính sách ở cấp trung ương 

Ngày 23/8/2019, Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc ban hành “Ý kiến của Văn phòng Quốc 

vụ viện về việc tiếp tục kích hoạt tiềm năng tiêu dùng văn hóa và du lịch”, trong đó nêu rõ: phát triển 

kinh tế ban đêm và các ngày lễ. Cụ thể là cần phải nỗ lực phát triển kinh tế du lịch văn hóa ban đêm. 

Khuyến khích những khu du lịch có điều kiện triển khai dịch vụ tham quan ban đêm với điều kiện 

bảo đảm an ninh, không làm phiền dân chúng. Làm phong phú thêm thị trường biểu diễn văn hóa 

ban đêm, tăng tính ưu việt cho các dịch vụ ẩm thực, mua sắm, biểu diễn nghệ thuật ban đêm, khuyến 

khích xây dựng “hiệu sách 24 giờ”. Mục tiêu là đến năm 2022 sẽ xây dựng được hơn 200 khu trung 

tâm tiêu dùng văn hóa du lịch ban đêm cấp quốc gia, quy mô tiêu dùng văn hóa du lịch ban đêm tiếp 

tục được mở rộng (Mạng Chính phủ Trung Quốc, 2019b). 

Ngày 27/8/2019, Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành “Ý kiến về việc đẩy nhanh phát triển lưu 

thông, thúc đẩy tiêu dùng thương nghiệp”. Đây là văn bản đưa ra 20 biện pháp thúc đẩy lưu thông 

và tiêu dùng. Trong đó, Điều 12 đặc biệt nhắc đến việc phải phát triển thị trường và thương mại ban 

đêm. Cụ thể: khuyến khích các con phố thương mại đặc sắc và quá trình hoạt động thương mại chủ 

yếu có sự liên kết với văn hóa, du lịch, nghỉ ngơi, kéo dài thời gian kinh doanh một cách hợp lí, mở 

ra những khu thương mại đêm khuya, cửa hàng tiện lợi 24 giờ, các con phố ẩm thực đêm khuya. 

Những địa phương có điều kiện có thể đầu tư mở rộng, xây dựng những trung tâm tiêu dùng ban 

đêm, đưa ra các biện pháp hoàn thiện về mặt giao thông, an ninh, môi trường về ban đêm, nâng cao 

mức độ tiện lợi và tăng mức tiêu dùng ban đêm (Mạng Chính phủ Trung Quốc, 2019a). 

Đây được coi là hai văn bản chính thức đầu tiên của Chính phủ Trung Quốc nhắc đến phát triển 

kinh tế ban đêm. Các văn bản này do Quốc vụ viện ban hành, nhưng trong đó có cả sự kết hợp của 

rất nhiều các bộ, ngành có liên quan, đưa ra những biện pháp cụ thể về từng phương diện. Có thể 

thấy, hiện nay, Trung Quốc đã rất chú trọng đến phát triển kinh tế ban đêm, đưa ra mục tiêu rõ ràng, 

có quy mô. 

Để cụ thể hóa những chủ trương trên, các bộ, ngành Trung Quốc đã đưa ra những chính sách cụ 

thể để phát triển các khía cạnh của kinh tế ban đêm. 

Bộ Giao thông vận tải của Trung Quốc trong năm 2020 đã ban hành “Thông báo về việc làm tốt 

công tác giao thông vận tải, thúc đẩy tiêu dùng mở rộng và nâng cao chất lượng” (Weichi, 2020). 

Thông báo này đã nêu ra những biện pháp, yêu cầu về việc hoàn thiện bố cục xây dựng cơ sở hạ tầng 

giao thông, ở các khu thành phố lớn cần xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nhiều tầng lớp và có tốc 

độ cao, giải quyết những vấn đề khó trong việc đi lại của khách du lịch và dịch vụ nhu cầu cuộc sống. 
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Bộ Văn hóa và Du lịch của Trung Quốc trong năm 2021 đã ban hành “Thông báo về công tác 

triển khai xây dựng khu trung tâm tiêu dùng văn hóa và du lịch ban đêm cấp quốc gia đầu tiên” 

(Mạng Pháp luật, 2021). Mục tiêu của văn bản này đưa ra là sẽ xây dựng 200 khu trung tâm tiêu 

dùng văn hóa và du lịch ban đêm cấp quốc gia phù hợp với phương hướng phát triển văn hóa và du 

lịch, có nội hàm văn hóa sâu sắc, có đặc trưng địa phương nổi bật, quy mô tiêu dùng lớn, chất lượng 

tiêu dùng nâng cao. 

3.2. Các chính sách ở cấp địa phương 

Các địa phương Trung Quốc đã đưa ra nhiều chính sách đi thẳng vào vấn đề phát triển kinh tế 

ban đêm, coi đây là một trong những trọng tâm kinh tế cần mở rộng và nâng cấp. Các tỉnh thành ở 

Trung Quốc đưa ra hàng loạt những chính sách tập trung về vấn đề này. Nếu chỉ tính riêng năm 2019, 

Đại hội Phát triển Kinh tế ban đêm do Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc kết hợp với Viện Nghiên 

cứu Du lịch Trung Quốc tổ chức cho biết, đến hết tháng 10/2019, có đến hơn 40 thành phố đã công 

bố những chính sách liên quan đến du lịch ban đêm và kinh tế ban đêm (Mạng Tài chính thứ nhất, 

2019). Năm 2020, các địa phương cũng tiếp tục đưa ra chính sách phát triển kinh tế ban đêm. Viện 

Nghiên cứu các ngành nghề thương mại Trung Quốc đã tổng hợp được 17 chính sách của 17 thành phố 

(tính đến hết tháng 7/2020) (Viện Nghiên cứu Ngành nghề thương nghiệp Trung Quốc, 2020a). 

Các chính sách của từng địa phương khác nhau sẽ căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để 

đưa ra mục tiêu và biện pháp khác nhau nhằm phát triển kinh tế ban đêm. Tuy nhiên, các chính sách 

này đều tập trung vào việc hoàn thiện về mặt chế độ, hoàn thiện những điều kiện về mặt an ninh, môi 

trường, giao thông để phát triển kinh tế ban đêm. Ngoài ra, những địa phương có điều kiện còn đưa ra 

mục tiêu rất lớn. Điển hình như Trùng Khánh, nêu rõ mục tiêu cần nâng cao tỉ lệ tiêu dùng kinh tế ban 

đêm trong tổng tiêu dùng của thành phố theo hàng năm. Đến năm 2025, thành phố sẽ cơ bản hình thành 

nên cục diện phát triển kinh tế ban đêm “1+10+N” có bố cục hợp lí, ngành nghề đa dạng, chức năng 

hoàn thiện, đặc sắc nổi bật, quản lý quy phạm, có sự phối hợp phát triển giữa các khu vực, có sự dung 

hòa sâu sắc về mặt văn hóa và du lịch. Trong đó, “1“ là dựa vào khu trung tâm “2 sông 4 bờ” để xây 

dựng nên trung tâm kinh tế ban đêm của toàn thành phố, “10“ là việc xây dựng nên 10 khu mẫu kinh 

tế ban đêm chất lượng cao, “N“ là các khu trung tâm kinh tế ban đêm sẽ được xây dựng ở các huyện 

và khu lân cận (Viện Nghiên cứu ngành nghề thương nghiệp Trung Quốc, 2020b). 

4. Kinh nghiệm cho Việt Nam 

Từ kinh nghiệm Trung Quốc có thể thấy rằng, phát triển kinh tế ban đêm là tất yếu, phù hợp với 

xu hướng quốc tế. Phát triển kinh tế ban đêm là một động lực mới cho tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, 

trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế quyết liệt, các quốc gia đều phải nỗ lực tìm kiếm và tạo lập lợi thế 

cạnh tranh mới. Việc tận dụng, nắm bắt cơ hội từ các mô hình kinh tế mới, trong đó có kinh tế ban 

đêm, sẽ là yếu tố giúp nâng cao lợi thế cạnh tranh dài hạn ở Việt Nam. Do vậy, Việt Nam cần có sự 

đánh giá về tiềm năng phát triển, cơ hội, thách thức, yếu tố tác động, để từ đó có giải pháp khai thác 

và phát triển tối đa tiềm năng kinh tế ban đêm trong thời gian tới. 

Ở cấp trung ương, cần rà soát, hoàn thiện chính sách và tạo hành lang pháp lý thống nhất về phát 

triển kinh tế ban đêm. Khung pháp lý về kinh tế ban đêm cần quy định về: loại hình kinh doanh; khu 

vực kinh doanh; thời gian hoạt động; giấy phép hoạt động; tiêu chuẩn hoạt động; chính sách về giao 

thông; chính sách về an ninh, trật tự; chính sách khuyến khích, hỗ trợ thương nhân, người tiêu dùng, 

khách du lịch tham gia hoạt động kinh tế ban đêm. Đồng thời, quy định và phân định rõ trách nhiệm, 

thẩm quyền giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý hoạt động kinh tế ban đêm. 
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Cần gắn phát triển kinh tế ban đêm với phát triển văn hóa, xác định nội hàm văn hóa của từng địa 

phương. Đây là yếu tố quan trọng, tạo nên bản sắc thu hút người dân và khách du lịch. Do vậy, phát 

triển các hoạt động biểu diễn văn hóa truyền thống kết hợp với việc xây dựng các khu chợ, trung tâm 

thương mại hoạt động vào ban đêm.  

Phát triển kinh tế ban đêm cần dựa trên quan điểm là phát triển bền vững. Cần tạo môi trường du 

lịch và dịch vụ bền vững, có trách nhiệm với môi trường và xã hội. Kinh tế ban đêm cũng đối mặt 

nhiều rủi ro, thách thức liên quan đến an ninh trật tự, ô nhiễm tiếng ồn, rác thải… và chưa có khung 

pháp lý, chính sách thúc đẩy loại hình này. Đi cùng với tác động tích cực của kinh tế ban đêm như 

tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân, vẫn tồn tại những bất cập trong công tác quản lý, 

điều hành, đặc biệt là nguy cơ gia tăng các tệ nạn xã hội như: mại dâm, ma tuý, cờ bạc… Điều này 

cần được phân tích, đánh giá một cách khách quan và đưa ra những khuyến cáo kịp thời nhằm phòng 

ngừa, ngăn chặn những tác động xấu của kinh tế ban đêm với tình hình an ninh, trật tự xã hội. 

Trong bối cảnh của việc thúc đẩy chuyển đổi số, xu hướng tiêu dùng du lịch và dịch vụ cũng có 

thay đổi, đó là chuyển từ hình thức chi trả tiền mặt sang thanh toán thẻ, sử dụng các ứng dụng thanh 

toán trên điện thoại thông minh. Việt Nam cần chuẩn bị tốt cả cơ sở hạ tầng dịch vụ tài chính để đáp 

ứng nhu cầu tiêu dùng mới... 

Ở cấp địa phương, căn  cứ  tình  hình,  đặc  thù và nhu cầu  phát triển, các  địa phương chủ động 

rà soát chính sách liên quan đến phát triển kinh tế ban đêm; đồng thời, tháo gỡ, hoặc kiến nghị các 

cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm. Căn cứ vào 

nét đặc sắc văn hóa cụ thể của địa phương mình, xây dựng các chính sách và mô hình để phát huy 

bản sắc văn hóa của địa phương, thu hút khách du lịch.  

5. Kết luận 

Nhìn chung, Trung Quốc đã đưa ra các chính sách phát triển kinh tế ban đêm cả về vĩ mô lẫn vi 

mô. Các chính sách này đã giúp hoàn thiện về mặt chế độ, xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng cường an 

ninh, xây dựng giao thông,... để tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế ban đêm. Ta thấy quy 

mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế ban đêm ở Trung Quốc ngày càng tăng lên, khối lượng giao dịch 

cũng tăng nhanh. Các lĩnh vực chủ yếu phát triển nhất của kinh tế ban đêm ở Trung Quốc hiện nay 

là: mua sắm, văn hóa giải trí và ẩm thực. Đây là ba mảng lớn nhất, mang lại nhiều lợi nhuận nhất. 

Tuy nhiên, để kinh tế ban đêm phát triển hơn nữa, Trung Quốc vẫn cần đưa ra các giải pháp để giải 

quyết các vấn đề như: đảm bảo an ninh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm,... Đây là những vấn 

đề nổi cộm nhất khi các con phố và trung tâm mua sắm tiến hành hoạt động kinh doanh về đêm. 

Đồng thời, Trung Quốc hiện đang chủ trương đưa các nét văn hóa đặc sắc của đất nước mình vào 

kinh tế ban đêm, từ đó sẽ tăng lượng du khách quốc tế, quảng bá văn hóa cho đất nước. Vì thế, đất 

nước này còn cần nhiều biện pháp hơn nữa để kết hợp văn hóa với kinh tế ban đêm. 
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