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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay, các thành phần 

kinh tế, các hình thức kinh doanh, các mặt hàng trở nên đa dạng và 

phong phú. Khi đời sống của người dân ngày càng cải thiện thì nhu cầu 

tiêu dùng hàng hoá ngày càng tăng. Do đó các hoạt động, các hình 

thức tổ chức thương mại diễn ra sôi động hơn và ngày càng mở rộng.  

 Bình Định là một trong những tỉnh nằm trong vùng kinh tế 

trọng điểm miền Trung, kinh tế có tiềm năng phát triển, dân cư ngày 

càng đông đúc, du khách đến tham quan ngày càng nhiều. Các siêu 

thị lần lượt hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thiết yếu 

hàng ngày của người dân địa phương và du khách từ mọi miền đất 

nước, bước đầu đã tạo nền móng cho sự phát triển hệ thống siêu thị 

trên địa bàn tỉnh.  

 Tuy nhiên, sự hình thành và phát triển hệ thống siêu thị ở 

Bình Định trong thời gian qua còn mang tính tự phát, chưa có sự 

nghiên cứu, vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp với tình hình kinh 

tế - xã hội và môi trường văn hóa, tập quán mua sắm của người tiêu 

dùng, thiếu sự chỉ dẫn về mặt chiến lược, cũng như sự chỉ đạo và 

thống nhất quản lý của nhà nước nên kinh doanh siêu thị chưa đạt 

được hiệu quả cao, chưa đảm bảo tính văn minh thương mại. 

 Xuất phát từ những bất cập nêu trên, vấn đề bức thiết đặt ra 

hiện nay là cần phải định hướng, có những giải pháp để giúp hệ 

thống siêu thị trên địa bàn tỉnh Bình Định phát triển một cách hiệu 

quả. Chính vì vậy, tôi quyết định chọn đề tài: “Gi ải pháp phát triển 

hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2015”. 

 2. Tổng quan nghiên cứu  

4 
 

Trong thời gian qua, những vấn đề liên quan đến mô hình 

phát triển hệ thống siêu thị luôn được các tổ chức và cá nhân quan 

tâm nghiên cứu. Trên địa bàn tỉnh Bình Định chưa có tác giả, chưa có 

công trình nào đặt vấn đề nghiên cứu về phát triển hệ thống siêu thị. Đây 

là vấn đề lớn, mới mẻ và có ý nghĩa thiết thực đối với tỉnh, đang đòi hỏi 

cần có những đầu tư nghiên cứu cụ thể, có hệ thống. 

Xuất phát từ yêu cầu thực tế đó, tôi lựa chọn đề tài này với 

mong muốn nghiên cứu, học hỏi những vấn đề về lý luận, đồng thời 

tiến hành tổng hợp số liệu kết hợp với quá trình khảo sát thực tiễn 

trên địa bàn, để từ đó đề xuất ý kiến của mình về phát triển hệ thống 

siêu thị tại tỉnh Bình Định.  

3. Mục tiêu nghiên cứu 

 - Tổng hợp những vấn đề lý luận về phát triển siêu thị để làm 

khung lý thuyết nghiên cứu đề tài. 

 - Phân tính thực trạng hoạt động kinh doanh và phát triển của 

hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh Bình Định trong thời gian qua. 

 - Đề xuất một số định hướng và giải pháp nhằm phát triển hệ 

thống siêu thị trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2015. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống siêu thị đã và đang phát 

triển tại tỉnh Bình Định. 

- Phạm vi nghiên cứu:   

+ Về không gian: Địa bàn tỉnh Bình Định  

+ Về thời gian: Từ nay đến năm 2015 

 5. Phương pháp nghiên cứu 

 Luận văn sử dụng các phương pháp: Phương pháp thống kê; 

phương pháp mô tả; phương pháp điều tra, phân tích; phương pháp 

tổng hợp.  
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6. Ý nghĩa của luận văn 

Hệ thống hóa về mặt lý thuyết những vấn đề liên quan đến 

siêu thị, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển hệ thống siêu thị 

trong điều kiện kinh tế - xã hội, môi trường văn hóa và luật pháp tại 

tại Bình Định; giúp cho các nhà quản lý vĩ mô và vi mô có được cái 

nhìn tương đối toàn diện về thực trạng phát triển hệ thống siêu thị tại 

tỉnh Bình Định, nắm được những mặt hạn chế, yếu kém và các yếu tố 

liên quan đến sự phát triển hệ thống siêu thị tại Bình Định, trên cơ sở 

đó tạo cho việc hoạch định các chiến lược phát triển hệ thống siêu thị 

tại tỉnh Bình Định một cách có hiệu quả.   

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, 

nội dung của luận văn được trình bày theo 3 chương sau: 

- Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển hệ thống siêu thị;  

- Chương 2: Thực trạng phát triển hệ thống siêu thị tại tỉnh 

Bình Định; 

- Chương 3: Một số giải pháp phát triển hệ thống siêu thị tại 

tỉnh Bình Định đến năm 2015. 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRI ỂN HỆ THỐNG SIÊU THỊ 

 

1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ SIÊU THỊ 

1.1.1. Khái niệm và phân loại siêu thị 

 - Khái niệm về siêu thị 

Siêu thị là cửa hàng bán lẻ hiện đại, kinh doanh tổng hợp 

hoặc chuyên doanh với chủng loại hàng hóa rất phong phú, đa dạng, 

đảm bảo chất lượng và đạt doanh thu cao. Có vị trí thuận lợi, đáp ứng 

tiêu chuẩn về diện tích kinh doanh nhất định với những trang thiết bị 

kỹ thuật hiện đại, có trình độ quản lý, tổ chức kinh doanh với phương 

thức phục vụ  văn minh, người mua hàng tự phục vụ chính mình, từ 

đó tạo khả năng thỏa mãn tốt nhất nhu cầu mua sắm của mọi tầng lớp 

dân cư trong xã hội. 

 - Phân loại siêu thị 

+ Phân loại siêu thị theo quy mô, gồm có: Siêu thị nhỏ; siêu 

thị vừa; đại siêu thị.  

+ Phân loại siêu thị theo hàng hóa kinh doanh:  Siêu thị tổng 

hợp; siêu thị chuyên doanh. 

1.1.2. Tiêu chuẩn siêu thị   

Tiêu chuẩn siêu thị được phân làm 3 hạng, cụ thể như sau: 

Tiêu chuẩn tối thiểu về 

Hạng Loại hình Diện tích KD 

(m2) 

Số lượng tên 

hàng 

Siêu thị KD tổng hợp 5.000 20.000 
Hạng I 

Siêu thị chuyên doanh 1.000 2.000 
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Tiêu chuẩn tối thiểu về 

Hạng Loại hình Diện tích KD 

(m2) 

Số lượng tên 

hàng 

Siêu thị KD tổng hợp 2.000 10.000 
Hạng II 

Siêu thị chuyên doanh 500 1.000 

Siêu thị KD tổng hợp 500 4.000
Hạng III 

Siêu thị chuyên doanh 250 500

1.1.3. Đặc trưng của loại hình kinh doanh siêu thị 

Những đặc trưng cơ bản bao gồm: Là một dạng cửa hàng bán 

lẻ; áp dụng phương thức tự phục vụ; sáng tạo nghệ thuật trưng bày 

hàng hóa; hàng hóa bán chủ yếu là hàng tiêu dùng hàng ngày; trang 

thiết bị và cơ sở vật chất tương đối hiện đại. 

1.1.4. Vị trí, vai trò của siêu thị trong hệ thống phân phối 

hiện đại 

- Vị trí của siêu thị 

Siêu thị là một trong các loại cửa hàng bán lẻ có vị trí trung 

gian cuối cùng trong kênh phân phối hàng hóa. Ở vị trí này siêu thị 

trực tiếp phục vụ nhu cầu người tiêu dùng và đóng vai trò rất quan 

trọng đối với cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng.  

- Vai trò của siêu thị 

Siêu thị đóng vai trò là cầu nối đồng thời cũng giải quyết 

được rất nhiều mâu thuẫn giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng; là 

động lực thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển và đem lại lợi ích thiết 

thực cho người tiêu dùng. 

1.1.5. Quá trình hình thành và phát triển siêu thị tại Vi ệt 

Nam  
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1.2. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SIÊU THỊ 

1.2.1. Quan niệm về phát tri ển hệ thống siêu thị 

Phát triển là một phạm trù phản ánh sự thay đổi mang tính 

cấu trúc không những về lượng mà còn về chất. Theo đó, phát triển 

hệ thống siêu thị là một quá trình làm thay đổi theo hướng hoàn thiện 

nhằm phát triển về qui mô, hoàn thiện về cơ cấu, nâng cao về chất 

lượng và hiệu quả hoạt động kinh doanh của siêu thị. 

1.2.2. Nội dung và tiêu chí đánh giá phát tri ển hệ thống 

siêu thị 

- Phát triển hệ thống siêu thị về mặt lượng 

Phát triển hệ thống siêu thị về mặt lượng là việc gia tăng giá 

trị sản lượng hàng hóa kinh doanh qua hệ thống siêu thị được thực 

hiện bằng việc gia tăng tuyệt đối số lượng siêu thị được quy hoạch 

xây dựng; siêu thị được thành lập, mở rộng; siêu thị được bổ sung vào 

quy hoạch. 

Mặt khác, phát triển hệ thống siêu thị về mặt lượng còn được 

thực hiện bằng việc gia tăng tuyệt đối qui mô của từng siêu thị thông 

qua gia tăng qui mô nguồn vốn đầu tư xây dựng siêu thị; gia tăng diện 

tích kinh doanh, gia tăng số lượng, chủng loại hàng hóa kinh doanh, 

gia tăng doanh thu của siêu thị, gia tăng lượng khách đến siêu thị… 

Sự phát triển của hệ thống siêu thị về mặt lượng được phản 

ánh bằng các chỉ tiêu sau: 

+ Số lượng, cơ cấu siêu thị được qui hoạch, xây dựng. 

+ Vốn đầu tư của siêu thị. 

+ Số lượng, chủng loại hàng hóa kinh doanh trong siêu thị. 

+ Doanh thu của siêu thị. 

+ Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa của siêu thị. 

+ Lượng khách đến siêu thị. 



9 
 

- Phát triển hệ thống siêu thị về mặt chất  

Về mặt chất, sự phát triển của hệ thống siêu thị là sự thay đổi 

về chất lượng hoạt động bên trong của bản thân siêu thị bằng việc 

hoàn thiện tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, hệ thống cung 

ứng, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiết kiệm chi phí… để sử dụng 

hiệu quả các yếu tố sản xuất như mặt bằng, vốn kinh doanh… làm gia 

tăng tích lũy cho bản thân siêu thị. Đồng thời, phát triển về mặt chất 

là nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội của hoạt động kinh doanh siêu thị 

thông qua mở rộng ảnh hưởng của siêu thị với xã hội; gia tăng mức 

độ đóng góp của siêu thị về giá trị hàng hóa tiêu thụ phục vụ nhu cầu 

tiêu dùng của xã hội, góp phần tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của địa 

phương thông qua thiết lập hệ thống cung cấp với các nhà sản xuất tại 

địa phương từ đó mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của 

địa phương; gia tăng đóng góp vào ngân sách, đóng góp cho các 

nhiệm vụ chính trị xã hội như tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế...  

Sự phát triển của hệ thống siêu thị về mặt chất được thể hiện 

thông qua các chỉ tiêu: 

+ Khả năng phục vụ của nhân viên 

+ Cách thức trưng bày trong siêu thị 

+ Thủ tục thanh toán nhanh gọn 

+ Chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng 

+ Đảm bảo về mặt an ninh 

+ Gia tăng thị phần của siêu thị. 

+ Gia tăng tỷ suất lợi nhuận/doanh thu.  

+ Khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. 

+ Gia tăng đóng góp của siêu thị vào ngân sách.  

+ Giải quyết việc làm cho lao động.  
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+ Góp phần thực hiện mục tiêu bình ổn thị trường. 

+ Góp phần thay đổi thói quen, tập quán tiêu dùng. 

+ Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

ngành, địa phương theo hướng CNH - HĐH. 

- Gia tăng sản lượng tiêu thụ của các sản phẩm hàng hóa sản 

xuất tại địa phương qua siêu thị. 

1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRI ỂN 

HỆ THỐNG SIÊU THỊ 

1.3.1. Môi trường quốc tế 

1.3.2. Môi trường vĩ mô 

- Yếu tố chính trị, pháp luật.  

- Yếu tố kinh tế. 

- Yếu tố văn hóa. 

- Yếu tố khoa học kỹ thuật.   

1.3.3. Môi trường vi mô 

- Về khách hàng 

- Về đối thủ cạnh tranh hiện tại và tương lai. 

- Về nhà cung ứng.  

1.4. KINH NGHI ỆM PHÁT TRI ỂN SIÊU THỊ CỦA MỘT 

SỐ ĐỊA PHƯƠNG  
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN HỆ THỐNG SIÊU THỊ  

TẠI T ỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

2.1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỀU KI ỆN TỰ NHIÊN 

VÀ KINH T Ế - XÃ HỘI T ỈNH BÌNH ĐỊNH TÁC ĐỘNG ĐẾN 

SỰ PHÁT TRI ỂN CỦA HỆ THỐNG SIÊU THỊ 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

Bình Định là tỉnh ven biển thuộc vùng Duyên Hải Nam 

Trung bộ, có diện tích tự nhiên 6.025 km2, có 134 km bờ biển, có 

tiềm năng về tài nguyên khoáng sản, phát triển nuôi trồng thuỷ sản, 

nằm trên đường giao thông huyết mạch của cả nước: hành lang Bắc - 

Nam với quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc Nam và và hành lang 

Đông - Tây với quốc lộ 19. Điều này tạo cho Bình Định gắn liền với 

các thị trường trung tâm của cả nước. Đây là điều kiện thuận lợi để 

Bình Định phát triển buôn bán, trao đổi hàng hóa không chỉ nội vùng, 

mà còn trao đổi hàng hóa có tính liên vùng.  

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

Trong 5 năm (2006-2010), kinh tế Bình Định tăng trưởng 

khá nhanh và tương đối ổn định. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong 

tỉnh (GDP) bình quân thời kỳ 2006-2010 đạt 10,9%/năm. Trong đó, 

nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 7,2%/năm, công nghiệp và xây 

dựng tăng 15,4%/năm, dịch vụ tăng 11,6%/năm. GDP bình quân đầu 

người năm 2010 đạt 940 USD (tăng gấp 2,5 lần so năm 2005). 

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN HỆ THỐNG SIÊU 

THỊ TẠI T ỈNH BÌNH ĐỊNH  

2.2.1. Sự phát tri ển về số lượng siêu thị  
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Từ năm 2003, trước yêu cầu của đời sống xã hội, siêu thị đã 

ra đời, đó là mô hình văn minh thương mại rất phù hợp với sự phát 

triển kinh tế xã hội. Nếu năm 2003 chỉ mới có 01 siêu thị thì đến nay 

trên địa bàn tỉnh đã có 06 siêu thị, bao gồm siêu thị co.opMart Quy 

Nhơn, siêu thị Metro Cash & Carry Quy Nhơn, siêu thị Intimex Quy 

Nhơn, siêu thị nhà sách văn hóa, siêu thị nội thất Đài Loan, siêu thị 

vật liệu xây dựng Xuân Hiếu. Qua thời gian hoạt động, hệ thống siêu 

thị đã thể hiện rõ một số mặt mạnh hơn hẳn so với các loại hình bán lẻ 

khác, phát triển cả về số lượng và chất lượng.  

Bảng 2.5: Biến động số lượng siêu thị qua các năm 2003 - 2010 

Năm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

siêu thị 01 01 01 01 01 02 03 06 

Mật độ siêu thị trên địa bàn tỉnh Bình Định là 1 siêu 

thị/250.000 dân và mật độ siêu thị trên km2 là 1 siêu thị/1.000km2. 

Như vậy mật độ siêu thị trên địa bàn tỉnh Bình Định còn khá thưa về 

khoảng cách, bán kính phục vụ và quy mô dân số. 

2.2.2. Sự phát tri ển các nguồn lực của hệ thống siêu thị tỉnh 

Bình Định 

Số lượng siêu thị trên địa bàn tỉnh được tổng hợp như sau: 

Bảng 2.6: Diện tích, vốn đầu tư, số lượng tên hàng  

của các siêu thị trên địa bàn tỉnh 

STT TÊN SIÊU THỊ 

Năm 

hoạt 

động 

Diện 

tích 

(m2) 

SL tên 

hàng 

Vốn đầu 

tư  

(tr. đồng) 

1 
ST Co.op Mart Quy 

Nhơn 
2003 3.200 20.000 35.000 
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2 ST Intimex Quy Nhơn 2009 3.000 20.000 25.000 

3 
ST Metro Cash & 

Carry Quy Nhơn 
2010 5.600 25.000 135.448 

4 ST nội thất Đài Loan 2010 2.500 8.000 30.000 

5 
ST vật liệu xây dựng 

Xuân Hiếu 
2010 2.500 9.000 30.000 

6 ST nhà sách văn hóa 2008 1.000 10.000 15.000 

“Nguồn: Các siêu thị Bình Định 2010” 

- Về mặt bằng, cơ sở hạ tầng 

Về mặt bằng, cơ sở hạ tầng từng bước đáp ứng được yêu cầu 

phát triển hệ thống siêu thị. Thực tế diện tích bình quân 1 siêu thị là 

2.966m2 so với tiêu chuẩn xếp hạng thì đạt hạng II, đáp ứng với yêu 

cầu về diện tích để phát triển hệ thống siêu thị. 

Vị trí đất đai có vai trò quan trọng trong việc phát triển 

thương mại nhưng trong thời gian qua các quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất của tỉnh chưa quan tâm ưu tiên bố trí quỹ đất dành cho việc 

phát triển hạ tầng thương mại, đặc biệt là quy hoạch mặt bằng dành để 

đầu tư phát triển hệ thống siêu thị, vì vậy đã làm hạn chế đến sự phát 

triển hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh. 

Mạng lưới giao thông Bình Định luôn luôn được chú trọng, 

phát huy và phát triển không ngừng; hệ thống bưu điện đã được mở 

rộng từ khu vực thành thị đến khu vực nông thôn, từ đồng bằng đến 

trung du, miền núi.  

- Về nguồn vốn  

Vốn đầu tư để xây dựng siêu thị rất lớn, đây là điều khó khăn 

nhất đối với doanh nghiệp khi đầu tư phát triển hệ thống siêu thị. Do 

phải đầu tư quá nhiều vào các công trình xây dựng và tài sản cố định, 

gấp nhiều lần vốn hoạt động kinh doanh, nên siêu thị thường phải sử 
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dụng vốn vay của ngân hàng, vốn tự có của doanh nghiệp còn rất 

khiêm tốn. Chính vì vậy hệ thống siêu thị luôn phải chịu áp lực về lãi 

suất và thời gian hoàn vốn rất chậm. Do gặp khó khăn về tài chính 

nên việc mở rộng mạng lưới siêu thị còn chậm. 

 - Về nguồn nhân lực 

Hệ thống siêu thị ở Bình Định thời gian hình thành và phát 

triển còn mới so với các tỉnh thành trong cả nước, bộ máy lãnh đạo 

và quản lý hiện tại tuy đã có những kinh nghiệm nhất định nhưng vẫn 

còn tồn tại một số hạn chế  như: Việc đào tạo và huấn luyện chuyên 

môn chưa được chú trọng, thiếu tính chuyên nghiệp; chưa có hệ thống 

đào tạo chuyên ngành cho lĩnh vực kinh doanh phát triển hệ thống 

siêu thị, vì vậy hiệu quả chưa cao.  

- Về văn hóa - xã hội 

Đối với người Việt Nam, đi chợ được xem là nét văn hóa và 

thói quen khó thay đổi, đặc biệt là tập quán ăn uống cầu kỳ, mua thực 

phẩm tươi sống ở dạng thô để tự chế biến. Tuy nhiên, vài năm gần 

đây do sự phát triển kinh tế xã hội, bị áp lực về thời gian và công việc 

nên một bộ phận người dân, đặc biệt là công chức làm việc tại các cơ 

quan, nhà máy, xí nghiệp, đã chọn siêu thị làm nơi mua sắm tin cậy vì 

muốn tiết kiệm thời gian, tránh hàng nhái, hàng giả,…     

2.2.3. Tổ chức hoạt động kinh doanh của hệ thống siêu thị 

- Các loại hình kinh doanh siêu thị tại tỉnh Bình Định: Nhìn 

chung hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh Bình Định đều áp dụng khá 

tốt mô hình của một siêu thị, hàng hoá trong siêu thị đa số là các mặt 

hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của cá nhân và gia đình.  

- Công tác nghiên cứu thị trường: Hiện nay người dân trong 

tỉnh đã quen dần với việc đi mua sắm tại siêu thị. Các siêu thị đã xác 

định được khách hàng của mình là mọi tầng lớp dân cư, vì thế đã 
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chuyển hướng cơ cấu hàng hoá kinh doanh mang tính phổ cập, dễ tiếp 

cận với nhiều người tiêu dùng, đồng thời nổ lực đưa ngày càng nhiều 

hàng Việt Nam chất lượng cao vào kinh doanh với giá cả hợp lý. 

- Công tác tổ chức nguồn hàng: Để có được nguồn hàng 

phong phú đa dạng, bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý, các siêu thị tại 

tỉnh Bình Định rất quan tâm đến vấn đề tổ chức nguồn hàng, biểu hiện 

qua các hoạt  động như: quy trình mua bán hàng hóa; cơ cấu hàng 

hóa; quan hệ với nhà cung cấp;   

2.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của siêu thị 

Kinh doanh siêu thị ở Bình Định được đánh giá là đạt hiệu 

quả khá, hiệu quả hoạt động kinh doanh siêu thị được đánh giá thông 

qua ba chỉ tiêu chính sau: Tốc độ tăng trưởng; Thị phần của các siêu 

thị trong tổng doanh số bán lẻ hàng hoá; Mức lợi nhuận của siêu thị. 

Cụ thể: 

- Tốc độ tăng trưởng bán lẻ của siêu thị đạt mức 25 - 

30%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ xã hội 

(20%/năm) và cao hơn tốc độ tăng GDP (bình quân 10,9%/năm), đã 

có những tác động tích cực đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành 

và cải thiện rõ rệt đời sống nhân dân. 

- Doanh thu: Hiện tại doanh thu kinh doanh siêu thị đang có 

xu hướng tăng nhanh, tuy chiếm tỷ trọng còn thấp trong tổng mức 

bán lẻ hàng hoá dịch vụ xã hội nhưng những năm gần đây gia tăng 

liên tục đã góp phần trong tổng mức bán lẻ của tỉnh, qua đó cho thấy 

mô hình siêu thị phản ánh quy luật phát triển của nền kinh tế thị 

trường, phù  hợp với nhu cầu tiêu dùng của xã hội. 
- Lợi nhuận của siêu thị: Hoạt động kinh doanh bán lẻ của 

các siêu thị đạt mức tăng doanh số cao và mức lợi nhuận trong kinh 

doanh siêu thị cũng khá, với mức lợi nhuận trung bình từ 10-15% 
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trong doanh thu hàng nội và 15-20% trong doanh thu hàng ngoại, các 

doanh nghiệp kinh doanh siêu thị đã góp phần lớn vào sự phát triển 

hoạt động kinh doanh trên thị trường nội địa và tăng nguồn thu cho 

ngân sách địa phương. 

- Về khả năng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng: Hệ thống 

siêu thị phát triển đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa về mua sắm cho 

người tiêu dùng. Đây là một loại hình chợ hiện đại, phương thức kinh 

doanh  văn minh lịch sự, hàng hóa phong phú đa dạng và chất lượng, 

giá cả phải chăng, phục vụ ân cần nên đã trở thành bạn của mọi nhà.  

- Hàng hóa sản xuất tại địa phương tiêu thụ qua siêu thị: 

Những sản phẩm của địa phương được tiêu thụ tại các siêu thị trên 

địa bàn tỉnh, chủ yếu là nhóm hàng thực phẩm như gạo, thịt, trứng 

gia súc, gia cầm, nước mắm, nước khoáng, đường, rượu, rau quả…  

- Về bình ổn thị trường: Các siêu thị đã có các chính sách 

năng động trong giá cả, cùng với chính quyền địa phương có những 

nỗ lực trong việc thực hiện các giải pháp bình ổn giá thị trường như 

xây dựng và thực hiện phương án bình ổn giá các mặt hàng thịt gia 

súc, gia cầm trong dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán; dự trữ các 

mặt hàng thiết yếu phòng chống lụt bão trong thời điểm cần thiết phải 

cung ứng hàng hóa tại các vùng có bão lũ nhằm bình ổn thị trường, 

tránh việc đầu cơ găm hàng để tăng giá trong thời điểm bão lũ.  

- Lao động: Sự góp mặt của hệ thống siêu thị đã đóng góp 

vào việc giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động, chiếm tỷ lệ 

1,3% so tổng số lao động ngành thương mại dịch vụ toàn tỉnh, chủ 

yếu là người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh, với mức thu nhập bình 

quân từ 1,5 - 3,5 triệu đồng/người/tháng. 
 - Về thói quen, tập quán mua bán của người dân địa phương: 

Chợ truyền thống cùng các loại hình bán lẻ khác vẫn phát triển trong 
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điều kiện xã hội hiện nay. Vì vậy, các siêu thị cần chủ động để có 

chiến lược thích hợp tạo cho người tiêu dùng thích nghi với môi 

trường siêu thị nhằm định hướng cho họ, làm thay đổi thói quen, tập 

quán mua sắm và kích thích tăng nhu cầu tiêu dùng, thúc đẩy phát 

triển và khuyến khích sản xuất tăng mạnh.  

2.2.5. Những hạn chế trong phát tri ển hệ thống siêu thị 

tỉnh Bình Định và nguyên nhân 

2.2.5.1. Những hạn chế 

Mặc dù siêu thị ở Bình Định những năm vừa qua phát triển 

nhưng sự phân bố chưa đồng đều trên địa bàn tỉnh, còn nhiều bất hợp 

lý, chỉ tập trung chủ yếu ở thành phố Quy Nhơn, trong khi đó một số 

huyện chưa có, người dân ở khu vực xa thành phố muốn đến siêu thị 

phải đi một đoạn đường khá dài và vất vả vì điều kiện giao thông 

chưa hiện đại.  

 2.2.5.2. Nguyên nhân của những hạn chế 

Chưa có quy hoạch phát triển hệ thống siêu thị trên địa bàn 

tỉnh nên việc đầu tư phát triển hệ thống siêu thị thiếu đồng bộ, chưa 

có định hướng phát triển thống nhất, phù hợp với quy hoạch phát 

triển đô thị của tỉnh, dẫn đến tình trạng thiếu tổ chức, khó quản lý; 

mặt bằng, cơ sở vật chất cho hoạt động kinh doanh siêu thị chậm phát 

triển so với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội do chưa huy động được 

nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế; đội ngũ quản lý Nhà 

nước, cũng như kinh doanh siêu thị còn nhiều bất cập, yếu về kiến 

thức và năng lực chuyên môn. 
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CHƯƠNG 3: 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP  PHÁT TRI ỂN HỆ THỐNG  

SIÊU THỊ TẠI T ỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2015 

 

3.1. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT 

TRIỂN HỆ THỐNG SIÊU THỊ TẠI T ỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẾN 

NĂM 2015 

3.1.1. Cơ sở xây dựng các mục tiêu và định hướng phát 

tri ển hệ thống siêu thị tại t ỉnh Bình Định đến năm 2015 

- Lợi thế và thách thức trong phát triển hệ thống siêu thị 

trong thời gian đến 

- Dự báo về nhu cầu tiêu dùng của dân cư trong tỉnh 

3.1.2. Quan điểm phát tri ển hệ thống siêu thị tại tỉnh Bình 

Định  

- Phát triển hệ thống siêu thị theo quy luật kinh tế thị trường, 

phù hợp với chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà 

nước.   

- Phát triển hệ thống siêu thị phải phù hợp với quy hoạch 

phát triển thương mại của tỉnh. 

 - Phát triển hệ thống siêu thị một cách có hiệu quả, bền vững 

và trở thành loại hình thương mại phổ biến thay thế dần các loại hình 

buôn bán lạc hậu.  

- Phát triển hệ thống siêu thị ở Bình Định phải góp phần thực 

hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.  
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3.1.3. Mục tiêu phát triển hệ thống siêu thị tại tỉnh Bình 

Định đến năm 2015.  

- Phát triển hệ thống siêu thị một cách hợp lý theo hướng tăng 

nhanh về số lượng, nâng cao về qui mô, chất lượng, phù hợp với đặc 

thù và quy mô phát triển dân số của từng địa phương, từng khu đô thị.  

- Phát huy tốt vai trò của siêu thị trong việc mở rộng trao đổi 

hàng hoá, phát triển thị trường trong mối liên hệ thống nhất gắn kết 

với thị trường các tỉnh trong cả nước, đáp ứng nhu cầu mua bán trao 

đổi hàng hoá chất lượng tốt giá cả hợp lý, góp phần phát triển kinh tế 

xã hội nâng cao đời sống nhân dân. 

3.1.4. Định hướng phát triển hệ thống siêu thị tại tỉnh 

Bình Định đến năm 2015 

- Về quy hoạch phát triển hệ thống siêu thị: Quy hoạch phát 

triển hệ thống siêu thị phải bảo đảm đủ bán kính phục vụ, số lượng 

dân cư trung bình để phục vụ; phát triển tại những khu vực đầu mối 

giao thông, khu mua sắm tập trung, khu dân cư mới, các chợ hoạt 

động không hết công năng, kém hiệu quả.  

- Về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: Nhá nước đầu tư cơ sở 

hạ tầng sao cho thuận tiện với nhu cầu mua sắm của người dân, 

đồng thời phải phù hợp theo yêu cầu phát triển hệ thống 

siêu thị của doanh nghiệp. 

- Về phát triển các doanh nghiệp kinh doanh siêu thị: Nhà nước 

cần có chính sách hỗ trợ về tín dụng, thông tin, đào tạo, trợ giúp kỹ thuật 

để các doanh nghiệp kinh doanh siêu thị trong nước gia tăng tính cạnh 

tranh, mở rộng, phát triển hệ thống siêu thị ngay trên “sân nhà”. 
- Về tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh siêu thị: Tăng 

cường công tác quản lý đối với hệ thống siêu thị hiện có; đào tạo và 
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phát triển nguồn nhân lực kể cả ở bộ phận quản lý nhà nước về siêu 

thị, đơn vị kinh doanh siêu thị cũng như về phía người tiêu dùng là 

cần thiết. 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN HỆ THỐNG SIÊU 

THỊ TẠI T ỈNH BÌNH ĐỊNH  

3.2.1. Quy hoạch phát triển hệ thống siêu thị  

- Quy hoạch phát triển hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh phải 

thống nhất với Quy hoạch phát triển thương mại của tỉnh.  

- Phát triển hệ thống siêu thị trong thời gian tới nên xây dựng 

được các định mức và tiêu chuẩn kỹ thuật hướng dẫn việc xác định vị 

trí và khoảng cách giữa các siêu thị. 

 - Với kinh nghiệm của các nước, cũng như kinh nghiệm của 

các tỉnh, thành phố lớn ở nước ta có hệ thống siêu thị phát triển thì 

các loại siêu thị vừa, nhỏ thông thường được bố trí ở khu tập trung 

dân cư đô thị hóa; các đại siêu thị, siêu thị tổng hợp bố trí gần giao lộ 

xa lộ vành đai.  

- Việc đô thị hóa ở các huyện, thành phố Quy Nhơn sẽ hình 

thành các trung tâm đô thị mới và những trung tâm dân cư. Mật độ dân 

cư và công trình đô thị ở khu vực này sẽ có mức phát triển, vì vậy siêu 

thị tổng hợp nên được quy hoạch phát triển ở những khu vực này.  

3.2.2. Thu hút đầu tư phát tri ển hệ thống siêu thị  

Để có thể thu hút đầu tư phát triển siêu thị Nhà nước cần 

thực hiện các giải pháp sau:  

- Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, hệ 

thống điện, hệ thống cấp thoát nước... đến chân hàng rào công trình 

dự án đầu tư phát triển hệ thống siêu thị. 
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- Cần có chính sách phân bổ chi phí chuyển quyền sử dụng 

đất cho việc phát triển siêu thị vào các dự án quy hoạch phát triển đô 

thị và khu dân cư.  

- Chính sách hỗ trợ lãi suất và ưu đãi về thuế. 

- Các doanh nghiệp đầu tư xây dựng siêu thị được giao đất 

thu tiền một lần hoặc hàng năm. 

 3.2.3. Chính sách khuyến khích thương nhân đầu tư xây 

dựng và kinh doanh siêu thị tại Bình Định 

- Chính sách thu hút các nhà phân phối nước ngoài đầu tư 

vào siêu thị tại Bình Định: Hiện nay môi trường kinh doanh đã đủ 

sức hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài, tuy nhiên chúng ta vẫn cần 

một môi trường pháp lý thông thoáng, đơn giản hoá thủ tục hành 

chính trong quá trình cấp giấy phép hoạt động và tiến hành có hiệu 

quả việc cấp, điều chỉnh giấy phép... để các nhà đầu tư nước ngoài 

hoạt động và tăng cường chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản 

lý và phương thức kinh doanh hiện đại này.  

- Chính sách phát triển các nhà phân phối trong nước tại Bình 

Định: Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục pháp lý, nhất là các qui định 

về điều kiện thành lập hay gia nhập lĩnh vực kinh doanh bán lẻ hiện 

đại cho các thương nhân trong nước. Đồng thời, hỗ trợ về cung cấp 

thông tin pháp luật, thông tin về giá cả thị trường.  

3.2.4. Mặt bằng dành cho việc phát triển hệ thống siêu thị  

- Trong quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch 

chi tiết khu kinh tế, khu dân cư mới, tỉnh không chỉ dành quỹ đất để 

phát triển công trình công cộng mà phải có quỹ đất dành cho việc 

phát triển siêu thị. Việc bố trí địa điểm, diện tích siêu thị phải phù 

hợp với quy hoạch.  
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- Mặt bằng từ các chợ hiện hữu sẽ chuyển đổi công năng 

thành siêu thị. Từ nay đến năm 2015 để chỉnh trang đô thị, thực hiện 

văn minh thương mại, tạo môi trường cảnh quan sạch đẹp và hiện 

đại, tỉnh phải thực hiện việc nâng cấp, sửa chữa các chợ hiện hữu.  

- Tỉnh đã có chủ trương di dời các cơ sở sản xuất công 

nghiệp trong nội thành ra khu, cụm công nghiệp, mặt bằng của các cơ 

sở sản xuất công nghiệp phải di dời do các doanh nghiệp thuộc thành 

phần kinh tế khác nhau quản lý, sử dụng, vì vậy về mặt quản lý nhà 

nước, ngoài chính sách hỗ trợ mặt bằng cho các cơ sở có mặt bằng 

phải giải tỏa, di dời thì chính quyền các cấp phải quản lý, ưu tiên các 

vị trí thích hợp để quy hoạch và công bố những địa điểm được quy 

hoạch vào mục đích phát triển hệ thống siêu thị.   

- Mặt bằng do các doanh nghiệp tự thỏa thuận 

3.2.5. Giải pháp đảm bảo liên kết phát tri ển theo lãnh thổ 

của siêu thị 

Tính liên kết theo lãnh thổ của loại hình này xuất phát từ 

mong muốn phát triển để đạt đến lợi thế nhờ qui mô của các nhà 

phân phối. Các nhà phân phối có thể lựa chọn cách đạt được lợi thế 

nhờ qui mô theo hướng tập trung phát triển siêu thị qui mô lớn hoặc 

phát triển theo chuỗi. Đối với Bình Định, trong thời gian từ nay đến 

năm 2015, hướng phát triển siêu thị qui mô lớn sẽ ít được các nhà 

phân phối lựa chọn, nhưng hướng phát triển theo chuỗi siêu thị với 

qui mô hợp lý sẽ được quan tâm.  

3.2.6. Thiết lập chính sách phát triển hệ thống phân phối 

hàng hoá 

Nhà nước nên sớm ban hành các chính sách ưu đãi về thuế, 

chi phí điện, nước, điện thoại, có các biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn 
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chặn tệ nạn buôn lậu, làm hàng giả, tham nhũng,… để bảo vệ sản 

xuất trong nước, ổn định giá cả thị trường. 

Thực hiện tiêu chuẩn hóa về chất lượng hàng hóa, xây dựng 

một hệ thống quản lý chất lượng hàng hóa thống nhất trên cả nước 

(theo tiêu chuẩn quốc tế). 

Cần khuyến khích đầu tư trong nước song song với việc kêu 

gọi vốn đầu tư nước ngoài để phát triển một số siêu thị đạt chuẩn 

quốc tế.  

Mở rộng mối quan hệ giữa tỉnh Bình Định với các tỉnh thành 

khác trong cả nước nhằm đẩy mạnh hợp tác trao đổi, liên doanh liên 

kết, bổ sung hàng hóa mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa để cùng 

nhau phát triển. 

3.2.7. Tăng cường công tác tổ chức, quản lý kinh doanh 

tại siêu thị 

UBND tỉnh xây dựng và ban hành nội quy (mẫu và hướng 

dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp xây dựng và thực hiện nội qui) tại các 

siêu thị cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý siêu thị cho 

phù hợp với đặc thù của tỉnh.  

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát các hoạt 

động của siêu thị bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người 

tiêu dùng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những vi phạm về chất 

lượng, số lượng, niêm yết giá và những cam kết của siêu thị với 

khách hàng. 

3.2.8. Phát tri ển nguồn nhân lực phục vụ cho việc phát 

tri ển hệ thống siêu thị 

- Đào tạo cơ bản kết hợp với bồi dưỡng ngắn hạn tại địa 

phương đội ngũ cán bộ quản lý kinh doanh siêu thị.  

24 
 

- Có chính sách ưu đãi nhằm thu hút nhân tài, đặc biệt thu hút 

các nhà quản lý giỏi..  

 - Tiêu chuẩn hoá cán bộ, nhân viên tổ chức và quản lý siêu 

thị. Đặc biệt chú ý tiêu chuẩn chọn cán bộ, nhân viên vào làm việc 

trong các cơ quan quản lý Nhà nước để đáp ứng yêu cầu phát triển hệ 

thống siêu thị. 

3.2.9. Các giải pháp về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi 

trường 

Ngoài việc tuân theo những quy định về quản lý phòng cháy, 

chữa cháy tại các siêu thị thì việc bảo vệ môi trường tại các siêu thị 

cần được phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải ở siêu thị 

phải được quy định cụ thể phù hợp với đặc thù của mặt hàng kinh 

doanh của từng siêu thị.  

3.3. MỘT SỐ KI ẾN NGHỊ 

3.3.1. Đối với Trung ương 

Để đáp ứng với tình hình thực tế, đề nghị các Bộ, ngành 

Trung ương cần sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành các 

chính sách quản lý, văn bản hướng dẫn kịp thời nhằm thống nhất 

quản lý và kiểm soát hoạt động của hệ thống siêu thị.  

3.3.2. Đối với UBND tỉnh Bình Định 

Xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống siêu thị của tỉnh 

phải phù hợp với quy hoạch chung của cả nước; sớm xây dựng, ban 

hành quy hoạch phát triển hệ thống siêu thị trên địa bàn; ban hành các 

chính sách khuyến khích đầu tư phát triển hệ thống siêu thị; thực hiện 

các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi các chính 

sách và pháp luật của nhà nước đối với hoạt động của hệ thống siêu 

thị; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về 

quản lý siêu thị cho các doanh nghiệp trong tỉnh.  
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KẾT LUẬN 

Sự hình thành và phát triển hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh 

Bình Định đã làm thay đổi diện mạo ngành thương mại bán lẻ của 

tỉnh, góp phần thiết thực vào việc phát triển thương mại, cũng như 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng văn minh, hiện đại. 

Qua thời gian hoạt động, hệ thống siêu thị ngày càng phát 

triển, với phương thức bán hàng văn minh, hiện đại đã làm thay đổi 

phong cách mua sắm của người tiêu dùng trong tỉnh. Trong quá trình 

đó, hệ thống siêu thị và các loại hình kinh doanh bán lẻ khác đã diễn 

ra sự cạnh tranh gay gắt để thu hút khách hàng. Chính sự cạnh tranh 

này đã tạo ra động lực thúc đẩy các loại hình kinh doanh bán lẻ 

không ngừng phát triển, vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và 

thỏa mãn nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. 

Kết hợp giữa lý luận với thực tiễn và trên cơ sở nghiên cứu, 

phân tích thực trạng về sự phát triển hệ thống siêu thị tại tỉnh Bình 

Định, đánh giá những thành tựu đạt được, những khó khăn còn hạn 

chế và tìm ra những giải pháp thích hợp để phát triển hệ thống siêu 

thị của tỉnh phù hợp với trình độ phát triển kinh tế xã hội chung của 

cả nước, trong quá trình hội nhập sâu sắc vào nền kinh tế khu vực và 

thế giới. 

Luận văn với đề tài: “Giải pháp phát triển hệ thống siêu thị trên 

địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2015” đã giải quyết được một số vấn đề 

cơ bản sau đây: 

- Đưa ra những vấn đề lý luận về phát triển hệ thống siêu thị, 

sự cần thiết của việc hình thành và phát triển hệ thống siêu thị tại tỉnh 

Bình Định và những yếu tố tác động đến phát triển hệ thống siêu thị. 
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- Qua phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống siêu thị của 

tỉnh trong thời gian qua, với những kết quả đạt được thì còn một số 

vấn đề cần phải quan tâm cả trong công tác quản lý nhà nước, cũng 

như trong lĩnh vực đầu tư phát triển của các thương nhân đối với hệ 

thống siêu thị. 

- Trên cơ sở kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, luận văn đã đề 

ra một số giải pháp từ phía cơ quan quản lý nhà nước nhằm phát triển 

hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh Bình Định ngày càng hiệu quả hơn. 

Tuy mới ra đời nhưng hệ thống siêu thị của tỉnh đã hứa hẹn 

một tương lai tốt đẹp nhờ tính ưu việt của nó. Quá trình đô thị hóa 

diễn ra nhanh chóng, đời sống người dân không ngừng được nâng 

cao, lối sống công nghiệp đang dần hình thành và đang từng bước 

thay thế lối sống nông nghiệp,… là tiền đề cho sự phát triển thành 

công của hệ thống siêu thị tại tỉnh Bình Định.  

Do trình độ, khả năng và thời gian của người viết có giới 

hạn, cho nên luận văn sẽ khó tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong 

Thầy Cô và Quý vị góp ý để luận văn được hoàn chỉnh hơn. 


