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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

- Xuất phát từ vai trò chủ ñạo của ngành Thương mại- Dịch vụ  

trong sự tăng trưởng chung của nền kinh tế thành phố Hội An.  

- Thành phố Hội an là thành phố Du lịch hội tụ những ñiều 

kiện và cơ hội thuận lợi ñể phát triển ngành thương mại.  

-Tuy nhiên, sự phát triển của ngành thương mại Hội An trong 

thời gian qua thực sự chưa tương xứng với những tiềm năng và lợi 

thế vốn có của nó. Trong ñó, có nguyên nhân quan trọng chính là 

“Quản lý Nhà nước ngành thương mại”. Do vậy, việc nghiên cứu và 

phát triển thêm cơ sở lý luận của quản lý Nhà nước ngành thương 

mại, ñồng thời ñưa ra những giải pháp có tính khoa học và khả thi 

nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về thương mại trên ñiạ 

bàn thành phố, thúc ñẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện 

công nghiệp hóa- hiện ñại hóa vừa là vấn ñề có ý nghĩa cấp thiết vừa 

có tầm quan trọng chiến lược lâu dài. Đây chính là lý do tôi lựa chọn 

vấn ñề “ Quản lý Nhà nước ngành thương mại thành phố Hội An - 

tỉnh Quảng Nam” làm ñề tài luận văn thạc sĩ của mình. 
2. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

3. Mục tiêu nghiên cứu  

Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu cơ sở khoa học và ñề xuất 

giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về ngành thương mại 

thành phố Hội An. 
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1 Đối tượng nghiên cứu: 
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Đối tượng nghiên cứu của luận văn là những vấn ñề lý luận và 

thực tiễn của nội dung quản lý Nhà nước ngành thương mại thành 

phố Hội An . 
4.2 Phạm vi nghiên cứu 

Về không gian nghiên cứu: Nghiên cứu nội dung quản lý Nhà 

nước ngành thương mại trên ñịa bàn thành phố Hội An 

Về thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng phát triển của 

ngành thương mại và công tác quản lý Nhà nước ngành thương mại 

thành phố Hội An từ năm 2008-2011.  
5. Phương pháp nghiên cứu 

- Nghiên cứu tài liệu từ nguồn tài liệu: Sách, báo, tài liệu, 

thông tin, các websites liên quan ñến quản lý nhà nước về thương 

mại. 

- Phương pháp phân tích thống kê, so sánh, phân tích, tổng 

hợp. 
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

- Định dạng nội dung trong công tác quản lý Nhà nước ngành 

thương mại trên ñịa bàn thành phố Hội An dựa trên cơ sở các ñặc 

trưng của thương mại thành phố Hội An. 

- Tổng kết những thành tựu và ñánh giá những hạn chế của 

thực trạng quản lý Nhà nước ngành thương mại thành phố Hội An từ 

năm 2008 -2011. 

- Dựa trên những quan ñiểm, chủ trương của Đảng Ủy; Hội 

Đồng Nhân Dân thành phố Hội An về phát triển kinh tế- xã hội thành 

phố và Quy hoạch  phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam ñến 

năm 2025 ñể ñề xuất những giải pháp quản lý Nhà nước ngành 

thương mại thành phố Hội An trong thời gian ñến. 
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7. Cấu trúc của luận văn 

Ngoài phần mở ñầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, 

nội dung luận văn ñược kết cấu thành 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước ngành thương 

mại 

Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về thương mại trên ñịa 

bàn thành phố Hội An. 

Chương 3: Phương hướng và giải pháp quản lý nhà nước về 

thương mại thành phố Hội An  
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ N ƯỚC NGÀNH TH ƯƠNG 

MẠI 

 
1.1 Bản chất và vai trò Quản lý Nhà nước ngành Thương 

mại 

1.1.1 Khái niệm quản lý Nhà nước về thương mại 

Quản lý Nhà nước về thương mại là quá trình thực hiện và phối 

hợp các chức năng hoạch ñịnh, tổ chức, lãnh ñạo và kiểm soát các 

hoạt ñộng thương mại trên thị trường trong sự tác ñộng của hệ thống 

quản lý ñến hệ thống bị quản lý nhằm ñạt mục tiêu thông qua việc sử 

dụng các công cụ và chính sách quản lý. 

1.1.2 Vai trò của quản lý Nhà nước về thương mại. 
1.1.2.1  Nhà nước ñịnh hướng cho sự phát triển của thương 

mại 

1.1.2.2  Nhà nước ñiều tiết và can thiệp vào quá trình hoạt 

ñộng thương mại. 

1.1.2.3 Nhà nước quản lý trực tiếp khu vực kinh tế nhà nước 

1.1.2.4  Nhà nước tạo môi trường và ñiều kiện cho thương mại 

phát triển 

1.1.3 Chức năng của quản lý Nhà nước về thương mại 
1.1.3.1  Chức năng hoạch ñịnh: 

1.1.3.2  Chức năng phối hợp 

1.1.3.3 Chức năng ñiều tiết các hoạt ñộng thương mại và can 

thiệp thị trường. 

1.1.3.4 Chức năng kiểm soát: 
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1.2 Nội dung, công cụ và phương pháp quản lý Nhà nước về 

thương mại  

1.2.1 Nội dung quản lý Nhà nước về thương mại trên ñịa bàn 

quận/huyện 
1.2.1.1 Xây dựng và ban hành văn bản quản lý ngành thương 

mại 

1.2.1.2 Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, ñề án 

về phát triển thương mại. 

1.2.1.3 Tổ chức ñăng ký kinh doanh thương mại 

1.2.1.4 Tổ chức hoạt ñộng khảo sát, nghiên cứu thị trường và  

xúc tiến thương mại. 

1.2.1.5 Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, 

chủ trương, chính sách, pháp luật về thương mại. 

1.2.1.6 Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học về thương mại; 

ñào tạo ñỗi ngũ cán bộ công chức quản lý hoạt ñộng thương mại trên 

ñịa bàn. 

1.2.2 Công cụ quản lý chủ yếu của Nhà nước ñối với thương 

mại 
1.2.2.1  Nhà nước quản lý hoạt ñộng thương mại bằng pháp 

luật. 

1.2.2.2 Nhà nước quản lý hoạt ñộng thương mại bằng công cụ 

kế hoạch hóa. 

1.2.2.3 Nhà nước quản lý hoạt ñộng thương mại bằng công cụ 

chính sách. 
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1.2.2.4  Nhà nước quản lý hoạt ñộng thương mại bằng tài sản 

quốc gia. 

1.3 Phương pháp quản lý nhà nước về thương mại 

1.3.1 Phương pháp hành chính 

1.3.2 Phương pháp kinh tế 

1.3.3 Phương pháp giáo dục 
1.4 Các nhân tố  ảnh hưởng ñến phát tri ển thương mại. 

1.4.1 Các yếu tố nguồn lực 
1.4.1.1 Nguồn lao ñộng 

1.4.1.2 Nguồn lực vốn 

1.4.1.3 Tiến bộ khoa học, công nghệ 

1.4.1.4 Kết cấu hạ tầng  

1.4.2 Yếu tố thị trường 

1.4.3 Môi trường kinh tế- xã hội và chính sách Nhà nước 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ N ƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI TRÊN 

ĐỊA BÀN THÀNH PH Ố HỘI AN 

 

2.1 Tình hình phát triển ngành thương mại của thành phố 

Hội An. 

2.1.1 Đặc ñiểm thương mại thành phố Hội An 

Thứ nhất, hoạt ñộng thương mại phát triển không ñồng ñều, 

chủ yếu tập trung ở các khu vực trùng tâm thành phố và rải rác ở các 

khu vực ngoại thành. 

Thứ hai, thị trường sản phẩm hàng hóa Hội An chủ yếu là sản 

phẩm ñịa phương  

Thứ ba, thị trường Hội An ñược phân khúc thành hai lĩnh vực 

phục vụ: Lĩnh vực phục vụ tiêu dùng du lịch và lĩnh vực phục vụ nhu 

cầu dân sinh của người dân Hội An. 

Thứ tư, số lượng doanh nghiệp trên ñịa bàn thành phố Hội An 

chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Thứ năm, hoạt ñộng thương mại trên ñịa bàn vẫn chủ yếu là 

thương mại truyền thống qua hệ thống các chợ, các cửa hiệu ñộc lập, 

tiệm táp hóa của các hộ buôn bán nhỏ. 

Thứ sáu, thương mại Hội An chịu ảnh hưởng rất lớn ñến sự 

phát triển du lịch.  

Thứ bảy, yêu cầu về chất lượng hàng hóa, dịch vụ, yêu cầu về 

văn minh thương nghiệp của thị trường tiêu dùng Hội An rất cao và 

khắc khe.  

2.1.2 Khái quát ngành thương mại Thành phố Hội An  
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2.1.2.1  Các loại hình kinh doanh trên ñịa bàn thành phố Hội 

An. 
*  Hộ cá thể- doanh nghiệp 

*  Hệ thống chợ 

*  Hệ thống xăng dầu trên ñịa bàn thành phố Hội An.  

*  Hệ thống thương mại hiện ñại thành phố Hội An  

2.1.2.2  Đóng góp của ngành thương mại- dịch vụ trong GDP 

của thành phố Hội An 

Trong giai ñoạn 2008-2011, cơ cấu của nhóm thương mại- dịch 

vụ luôn chiếm tỷ trọng trên 50% trong tổng cơ cấu GDP của thành 

phố và ñạt tốc ñộ tăng trưởng bình quân qua các năm là 17,12%  

trong khi tỷ trọng của nhóm ngành nông- ngư nghiệp; nhóm ngành 

công nghiệp- xây dựng lại có xu hướng giảm dần qua các năm mặc 

dù hai nhóm ngành này vẫn ñạt tốc ñộ tăng trưởng bình quân qua các 

năm lần lượt là 4,75%, 12,74%. 

Bảng 2.5: Cơ cấu GDP thành phố Hội An 

Năm  2008 Năm  2009 Năm  2010 Năm  2011 
Chỉ tiêu 

 Giá tr ị 
(Tr. ñồng) % 

Giá tr ị 
(Tr. ñồn

g) 
% Giá tr ị 

(Tr. ñồng) % 
Giá tr ị 
(Tr. ñồn

g) 
% 

Tốc 
ñộ 

tăng 
b/q 

 
Tổng 
GDP 1.691.596 100,0

0 
1.894.77

9 
100,0

0 2.215.467 100,00 2.506.7
10 100,00 114,0

1 
1. Nhóm 
Nông- 
Ngư 
nghiệp 

296.785 17,54 323.622 17,08 332.035 14,99 341.070 13,61 104,7
5 

- Nông 
nghiệp 

65.841 3,89 67.663 3,57 71.320 3,22 80.070 3,19 
106,7

4 
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-  Ngư 
nghiệp 

230.944 13,65 255.959 13,51 260.715 11,77 261.000 10,41 
104,1

6 
2. Nhóm 
CN- XD 432.787 25,58 498.067 26,29 560.660 25,31 620.090 24,74 112,7

4 
- Công 
nghiệp 

165.228 9,77 141.770 7,48 137.360 6,20 153.890 6,14 97,66 

- Xây 
dựng 

267.559 15,82 356.297 18,80 423.300 19,11 466.200 18,60 
120,3

3 
3.Nhóm 
TM-DV 962.024 56,87 1.073.09

0 56,63 1.322.772 59,71 1.545.5
50 61,66 117,1

2 
- Thương 
mại 

380.481 22,49 426.616 22,52 520.876 23,51 640.582 25,55 
118,9

6 

- Du lịch 320.123 18,92 318.979 16,83 427.296 19,29 476.968 19,03 
114,2

2 

- Dịch vụ 261.420 15,45 327.495 17,28 374.600 16,91 428.000 17,07 
117,8

6 

Nguồn: Niêm giám thống kê thành phố Hội An 

2.1.2.3  Tổng mức luân chuyển hàng hóa  

Theo niêm giám thống kê Hội An, vào năm 2011 hiện có 110  

doanh nghiệp và 3.450 hộ cá thể kinh doanh thương nghiệp. Tổng 

mức bán lẻ hàng hoá trên lĩnh vực thương nghiệp liên tục tăng trưởng 

với tốc ñộ bình quân hàng năm 14,28%.  

Vào năm 2011 mức bán lẻ hàng hóa tăng 211.497 triệu ñồng  

so với năm 2007 ñạt tốc ñộ tăng trưởng 70,5%. 

Bảng 2.6: Tổng mức bán lẻ hàng hóa giai ñoạn 2008-2011 
 
 
 
      Nội dung 

ĐVT Năm  
2008 

Năm  
2009 

Năm  
2010 

Năm  
2011 

Tốc ñộ 
tăng 

b/q (%) 

 Tổng mức bán lẻ 
hàng hóa trên ñịa 
bàn thành phố  

Triệu 
ñồng 

322.209 349.767 448.531511.325 114,28 

Nguồn:  Số liệu Phòng Thương mại- Du lịch Hội An 

Năm 
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2.1.2.4 Kim ngạch xuất - nhập khẩu  
* Xuất khẩu 

Nhìn chung kim ngạch xuất khẩu có xu hướng giảm thể hiện 

qua tốc ñộ tăng bình quân giai ñoạn 2007-2011 giảm 5,84%. Nguyên 

nhân chính làm cho kim ngạch xuất khẩu bắt ñầu giảm từ năm 2009 

ñến năm 2011 ñó chính là do cơ cấu sản phẩm xuất khẩu mặt hàng 

thủy sản giảm mạnh, trong ñó một số cơ sở xuất khẩu mặt hàng này 

ñóng cửa hoạt ñộng (thể hiện là công ty Thủy Sản Hội An).  

Bảng 2.7: Kim ngạch xuất khẩu giai ñoạn 2008-2011 

Nội dung ĐVT Năm  
2008 

Năm  
2009 

Năm  
2010 

Năm  
2011 

Tốc ñộ 
tăng 
b/q 

 Kim ngạch 
xuất khẩu  

1.000 USD 11.287 10.999 11.934 8.874 92,30 

Nguồn: Số liệu Phòng TM-DL Hội An 
*  Nhập khẩu 

Các mặt hàng nhập khẩu trên ñịa bàn chủ yếu là tư liệu sản 

xuất, hàng gia công, hàng tiêu dùng. Trong năm 2009, kim ngạch 

nhập khẩu ñạt : 64 nghìn USD, ñến năm 2010, 2011 Thành phố Hội 

An ñã chủ ñộng ở khâu nguyên liệu ñầu vào, không nhập khẩu.  
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2.1.2.5  Lao ñộng trong lĩnh vực Thương mại- dịch vụ 

Bảng 2.8: Cơ cấu lao ñộng trong các ngành kinh tế thành phố 

Hội An 

Năm  
2008 

Năm  
2009 

Năm 
2010 

Năm 
2011 

Nội dung 
Số lượng 
lao ñộng 

Tỷ 
tr ọng 
(%) 

Số 
lượng  

lao ñộng 

Tỷ 
tr ọng 
(%) 

Số 
lượng  

lao 
ñộng 

Tỷ 
tr ọng 
(%) 

Số 
lượng 

lao 
ñộng 

Tỷ 
tr ọng 
(%) 

Tổng số 
     
22.363  100,00 

    
23.865  100,00 

    
25.093  100,00 

    
26.479 100,00 

- Ngành CN-
TTCN 

6.658 29,77 6.714 28,13 6.183 24,64 6.302 23,80 

- Ngành DL-TM-
DV 

10.905 48,76 12.326 51,65 14.068 56,06 15.812 59,72 

- Nhóm Nông-
Ngư nghiệp 

4.800 21,46 4.825 20,22 4.842 19,30 4.365 16,48 

Nguồn: Niêm giám thống kê thành phố Hội An 

Theo bảng số liệu 2.4 ta nhận thấy lượng lao ñộng nhóm ngành 

Du lịch- Thương mại- Dịch vụ luôn chiếm tỷ trọng bình quân trên 

50%  qua các năm và có tỷ trọng cao hơn so với các ngành kinh tế 

khác. Do lao ñộng của Thành phố có xu hướng dịch chuyển lao ñộng 

từ nhóm ngành Nông- Ngư nghiệp và nhóm ngành Công nghiệp- 

Tiểu thủ công nghiệp sang nhóm ngành Thương mại- dịch vụ nên ñã 

thay ñổi tỷ trọng lao ñộng ở nhóm ngành Nông- Ngư nghiệp và nhóm 

ngành Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp theo hướng giảm dần qua 

các năm và tỷ trọng lao ñộng làm việc trong nhóm ngành Du lịch- 

Thương mại- Dịch vụ lại tăng qua các năm.  

 

 

 
 

14 

2.2  Các nhân tố tác ñộng ñến phát tri ển thương mại Thành 

phố Hội An. 

2.2.1  Các yếu tố nguồn lực 
2.2.1.1 Nguồn lao ñộng 

Thành phố Hội An có 9 Phường, 4 xã với diện tích tự nhiên là : 

6.146,9 ha, dân số trung bình là 90.891 người (tính ñến cuối năm 

2011). 

Tổng số lao ñộng trong ñộ tuổi trong năm 2011 của Thành phố 

Hội An là 58.204 người chiếm 64,04% trong tổng dân số của Thành 

phố Hội An, trong ñó nữ trong ñộ tuổi lao ñộng chiếm tỷ trọng 51,22 

%, nam chiếm tỷ trọng 48,78%. 

2.2.1.2 Nguồn lực vốn 

Được sự quan tâm của các cấp chính quyền cho sự nghiệp phát 

triển thương mại- dịch vụ- du lịch Hội An trong những năm qua 

nguồn kinh phí ñược trích  cho hoạt ñộng này như sau: năm 2011 chi 

cho ñầu tư phát triển 16,325 tỷ ñồng. Trong ñó ñầu tư cho việc xây 

dựng khu trung tâm thương mại thành phố (chợ Hội An) 9 tỷ ñồng; 

ñầu tư cho sự nghiệp phát triển du lịch- dịch vụ: 0, 339 tỷ ñồng; còn 

lại ñầu tư cho khoa học công nghệ và các ñầu tư khác 6,986 tỷ ñồng. 

2.2.1.3 Tiến bộ khoa học, công nghệ 

Hiện nay trên toàn thành phố có 363 doanh nghiệp với 100% 

ñều sử dụng kết nối internet, sử dụng các phương thức thanh toán 

hiện ñại, các dây chuyền sản xuất theo công nghệ tiên tiến... 
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Ngoài ra, thành phố ñã hoàn thành xong ñề án mạng internet 

không dây ở các phường nội thị và ñang tiếp tục mở rộng sang các 

ñịa phương khác trên toàn ñịa bàn thành phố. 

2.2.1. 4 Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

- Giao thông:  

- Hệ thống ñiện 

 - Hệ thống ngân hàng, ATM, viễn thông. 

2.2.2 Yếu tố thị trường 

-Hàng hóa lưu thông thuận lợi, giá cả ổn ñịnh, ñáp ứng ñược 

yêu cầu của người dân Thành phố.  

- Mạng lưới cửa hàng buôn bán hàng lưu niệm dịch vụ phục vụ 

du lịch phân bố tương ñối rộng khắp trên các ñường phố, ñặc biệt là 

khu phố cổ. 

2.2.3 Môi trườngkinh tế- xã hội và chính sách Nhà nước 
2.3 Thực trạng quản lý nhà nước ngành thương mại Thành 

phố Hội An giai ñoạn 2008-2011  

2.3.1 Thực trạng xây dựng và ban hành văn bản quản lý 

thương mại. 

- Công tác xây dựng và hoàn thiện các văn bản qui phạm pháp 

luật quản lý ngành thương mại thành phố Hội An ñã có những ñổi 

mới ngày càng phù hợp với thực tế ñáp ứng yêu cầu quản lý ngành 

trong thực tiễn.  

-  Việc tham mưu và ñề xuất các chính sách nhằm thúc ñẩy mở 

rộng và phát triển thị trường phù hợp với ñiều kiện thực tế ñã tạo ra 
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những thay ñổi căn bản cho môi trường kinh doanh tại thành phố và 

tạo ñộng lực cho sự phát triển bền vững của Ngành. 

2.3.2  Xây dựng và thực hiện chiến lược quy hoạch, kế hoạch 

phát triển thương mại của thành phố Hội An 

Thực hiện các quy hoạch: 

- Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên ñịa bàn thành 

phố Hội An ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2025  

- Quy hoạch phát triển trung tâm mua sắm, siêu thị trên ñịa bàn 

thành phố Hội An ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2025 

- Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên ñịa bàn thành phố 

Hội An ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2025[Phụ lục 3]. 

2.3.3 Thực trạng tổ chức ñăng ký kinh doanh thương mại 

trên ñịa bàn thành phố Hội An. 

Hội An là thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam, việc cấp ñăng 

ký kinh doanh cho ñối tượng là hộ kinh doanh ñược thực hiện theo 

Nghị ñịnh 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính Phủ về ñăng 

ký kinh doanh.  

Thực hiện cấp ñăng ký kinh doanh, UBND thành phố Hội An 

ñã thành lập bộ phận tiếp nhận hồ sơ ñăng ký kinh doanh theo cơ chế 

một cửa. Hiện nay, bộ phận này hoạt ñộng khá hiệu quả, tạo ñiều 

kiện thông thoáng cho các ñối tượng tham gia vào hoạt ñộng kinh 

doanh. 

2.3.4 Thực trạng tổ chức nghiên cứu thị trường, thu thập, xử 

lý thông tin và xúc tiến thương mại. 

-  Thành lập cổng thông tin ñiển tử. 
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- Phát hành các tập gấp giới thiệu thông tin về các khách sạn; 

nhà hàng, ñiểm kinh doanh. 

- Tổ chức nghiên cứu thị trường, thu thập xử lý thông tin như: 

Triển khai hực hiện chương trình “Người Vi ệt tiêu dùng hàng Việt” 

trên ñịa bàn thành phố Hội An,  tổ chức các chương trình hội chợ, 

triễn lãm giới thiệu hình ảnh Hội An ñến thị trường khu vực trong và 

ngoài nước như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nhật 

Bản, Úc…. 

2.3.5 Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát  việc thực hiện 

các chủ trương, chính sách, pháp luật về thương mại trên ñịa bàn 

thành phố Hội An.   

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật của 

các tổ chức/ cá nhân kinh doanh trên ñịa bàn thành phố.  

- Qua kiểm tra, nắm bắt nhanh tình hình diễn biến giá cả thị 

trường. Khắc phục ñược tình trang tự ý nâng giá quá mức hàng hóa- 

dịch vụ ảnh hưởng ñến người tiêu dùng. 

2.4 Đánh giá chung  

2.4.1  Những thuận lợi và thành công  

- Ngành kinh tế thương mại- Du lịch- dịch vụ tăng trưởng khá 

ổn ñịnh, tiếp tục chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GDP của thành phố. 

- Mạng lưới cơ sở hạ tầng phát triển mạnh như: hệ thống ngân 

hàng, ATM, chuyển phát nhanh, viễn thông, vận chuyển ..... ñáp ứng 

nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố 

- Thương mại nội ñịa ñáp ứng nhu cầu phong phú và ña dạng 

của người tiêu dùng ngày một tốt hơn.  
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- Các  văn bản qui ñịnh về quản lý ñã ñược nghiên cứu bổ 

sung, sửa ñổi phù hợp ñiều kiện thực tế. Đồng thời, công tác kiểm 

tra- kiểm soát ñược tăng cường thường xuyên.  

2.4.2 Những tồn tại, khó khăn 

- Đa số doanh nghiệp qui mô nhỏ, cơ cấu sản phẩm hàng hóa 

kinh doanh ñơn ñiệu. 

- Hoạt ñộng thương mại trên ñịa bàn vẫn chủ yếu là thương mại 

truyền thống . 

- Hệ thống phân phối còn vụn vặt, manh mún, hoạt ñộng tiêu 

thụ sản phẩm hàng hóa-dịch vụ còn kém hiệu quả. 

- Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội chưa ñáp ứng ñược 

nhu phát triển kinh tế - xã hội. 

- Mật ñộ phân bố kinh doanh trên ñịa bàn thành phố không 

ñồng ñều, chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm và kéo dãn mật ñộ 

kinh doanh tại các khu vực ngoại thành. 

- Các doanh nghiệp phần lớn với quy mô nhỏ, năng lực quản lý 

và chuyên môn còn hạn chế. 

- Tình trạng vi phạm về thương mại trên ñịa bàn còn phổ biến. 
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CHƯƠNG 3 

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GI ẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ N ƯỚC VỀ 

THƯƠNG MẠI THÀNH PH Ố HỘI AN 

3.1 Quan ñiểm, ñịnh hướng và mục tiêu phát triển ngành 

thương mại thành phố Hội An. 

3.1.1 Quan ñiểm phát triển  

- Phát triển ngành thương mại thành phố Hội An một cách 

ñồng bộ tương xứng với tiềm năng và khai thác tối ña lợi thế so sánh 

của từng ñịa phương trong thành phố. 

- Phát triển ngành thương mại trở thành ñòn bẩy ñể phát triển 

các ngành kinh tế khác. 

- Phát triển ngành thương mại phải phù hợp với quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam. 

- Nâng cao hiệu lực và năng lực quản lý Nhà nước từ cấp thành 

phố ñến ñịa phương 

- Tạo lập và phát triển ñồng bộ các yếu tố thị trường, phát triển 

thị trường hàng hóa và dịch vụ. 

- Tiếp tục ñào tạo ñội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế 

ñáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường. 

- Tăng cường hoạt ñộng kiểm tra, kiểm soát thị trường  

- Cần coi trọng thu hẹp khoảng cách phát triển thương mại giữa 

thành thị và nông thôn. 

3.1.2 Định hướng  phát triển 

- Định hướng phát triển thị trường hàng hóa: Tập trung cho hệ 

thống thị trường tiêu dùng nội ñịa, thị trường phục vụ khách du lịch, 

phát triển các hệ thống phân phối hàng hóa hiện ñại và truyền thống. 
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- Định hướng xuất khẩu hàng hóa: Tập trung vào các mặt hàng 

chủ lực của thành phố theo hướng ña dạng về quy cách và chất 

lượng. 

- Định hướng phát triển du lịch- dịch vụ: Phát triển du lịch- 

dịch vụ thành phố Hội An theo không gian mở, phát triển sản phẩm 

du lịch phù hợp với từng loại thị trường. 

- Định hướng phát triển thương mại nội ñịa: Hình thành hệ 

thống thương mại hiện ñại và  củng cố và nâng cấp hệ thống bán 

buôn, bán lẻ truyền thống. 

3.1.3  Mục tiêu phát triển 

- Phát triển ngành thương mại thành phố Hội An theo hướng 

văn minh-hiện ñại, năng ñộng, ña dạng ngành nghề, tạo cơ hội tập 

trung phát huy sức mạnh nguồn lực tổng hợp từ các thành phần kinh 

tế, tạo sự chuyển dịch rõ nét cơ cấu nguồn lực của thành phố.  

- Tăng cường xuất khẩu hàng hóa tại chỗ các mặt hàng- sản 

phẩm phục vụ nhu cầu mua sắm của khách du lịch.  

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng hàng hóa- dịch vụ 

ñảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, người sản xuất hướng ñến xây 

dựng một môi trường kinh doanh thương mại uy tín, chất lượng trong 

và ngoài nước. 
3.2 Giải pháp quản lý Nhà nước ngành thương mại trên ñịa 

bàn thành phố Hội An 

3.2.1 Giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành 

thương mại thành phố Hội An. 

Hiện nay, cơ quan quản lý Nhà nước về thương mại trên ñịa 

bàn thành phố Hội An là Phòng Thương mại- Du lịch Hội An. Phòng 

Thương mại- Du lịch Hội An là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 
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nhân dân Thành phố thực hiện các chức năng quản lý Nhà nước về 

công tác thương mại và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về hoạt ñộng 

thương mại. Phòng Thương mại - Du lịch Hội An chịu sự chỉ ñạo 

trực tiếp của UBND thành phố Hội An và chịu sự chỉ ñạo, hướng dẫn 

chuyên môn của Sở Thương mại tỉnh Quảng Nam. 

Với chức năng ñó, cần tập trung vào các nội dung quan lý sau: 

- Trình UBND thành phố Hội An ban hành các quyết ñịnh liên 

quan ñến công tác quản lý thương mại, ñồng thời chịu trách nhiệm về 

nội dung các văn bản ñã trình. 

- Tham mưu Thành phố về lập quy hoạch, kế hoạch , các 

chương trình, ñề án về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. 

- Tổ chức chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy 

ñịnh pháp luật. 

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý thị trường, ñấu tranh 

chống buôn bán hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất 

lượng.... 

- Phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình khuyến mãi, hội 

chợ, triễn lãm về thương mại- dịch vụ trong và ngoài nước. 

3.2.2 Giải pháp hoàn thiện một số nội dung quản lý nhà 

nước ngành thương mại trên ñịa bàn thành phố Hội An 
3.2.2.1. Xây dựng và ban hành văn bản quản lý thương mại, 

hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý thương mại  

* Xây dựng và ban hành văn bản quản lý thương mại 

Việc xây dựng và ban hành văn bản quản lý thương mại trên 

ñịa bàn thành phố Hội An trong thời gian ñến cần tập trung nghiên 

cứu nhằm hoàn thiện khung pháp lý, tháo gỡ mọi trở ngại về cơ chế 

chính sách và thủ tục hành chính nhằm phát huy, tận dụng mọi nguồn 
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lực ñể tạo nên một sức bậc mới cho sự phát triển sản xuất, kinh 

doanh trên ñịa bàn thành phố Hội An. 

*  Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý Nhà nước. 

- Mục ñích:  Huy ñộng tối ña mọi nguồn lực, tạo sức bậc mới 

cho phát triển sản xuất, kinh doanh trên ñịa bàn Thành phố. 

- Đề ra cơ chế quản lý chất lượng hàng hóa- dịch vụ. 

- Xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực quản lý ngành 

từ cấp thành phố ñến ñịa phương. 
3.2.2.2  Giải pháp thực hiện chiến lược Quy hoạch phát triển 

ngành thương mại. 

- Thu hút ñầu tư từ các tập ñoàn lớn về thương mại- dịch vụ 

vào Hội An 

- Tập trung nguồn vốn ñể triển khai thực hiện quy hoạch của 

Thành phố. 

- Xây dựng hệ thống phân phối hiện ñại, khuyến khích phát 

triển các loại hình cửa hàng tiện ích, cửa hàng tự chọn dần dần thay 

thế vị trí của các cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ  
3.2.2.3  Nâng cao hiệu quả công tác  thu thập, xử lý thông tin 

và xúc tiến thương mại 

* Công tác thu thập, xử lý thông tin 

 Xây dựng trang Web của ngành, qua ñó thường xuyên cập 

nhật các thông tin: giá cả thị trường, số lượng các doanh nghiệp, báo 

cáo hoạt ñộng thương mại ñịnh kỳ, các văn bản chủ trương chính 

sách của Nhà nước có liên quan và các thông tin bổ ích khác nhằm 

phục vụ công tác quản lý thị trường ñể hỗ trợ cho người kinh doanh 

và người tiêu dùng tìm hiểu về các thông tin, dữ liệu cần thiết một 

cách nhanh chóng và bổ ích.  
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* Xúc ti ến thương mại 

- Mở rộng phương án hoạt ñộng “chợ ñêm Hội An” phục vụ 

khách du lịch 

- Lồng ghép các hoạt ñộng hội chợ triển lãm, giới thiệu các sản 

phẩm ñịa phương ñến với khách hàng trong các dịp lễ hội, các sự 

kiện văn hóa ñược tổ chức tại Hội An. 

- Thực hiện tốt các nội dung cơ bản của hoạt ñộng xúc tiến 

thương mại như tạo cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp xâm 

nhập và tìm hiểu thị trường thông qua việc chủ ñộng tổ chức hay 

tham gia các chương trình hội chợ trong và ngoài nước.  
3.2.2.4  Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện 

các văn bản pháp luật thương mại. 

- Việc kiểm tra, giám sát phải ñược tổ chức thực hiện thường 

xuyên và có kế hoạch cụ thể. Trong quá trình kiểm tra phải ñảm bảo 

tính dân chủ, công khai, ñúng pháp luật. 

- Tăng cường công tác tổ chức tiếp dân giải quyết các khiếu nại 

của công dân cũng như giải quyế những lời phàn nàn của du khách về 

hàng hóa- dịch vụ . 

3.2.3  Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp 

quản lý Nhà nước ngành thương mại thành phố Hội An. 
3.2.3.1 Nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp hành chính 

trong quản lý nhà nước ngành thương mại thành phố Hội An. 

3.2.3.2  Nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp kinh tế trong 

quản lý nhà nước ngành thương mại. 

3.2.3.3  Nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp giáo dục 

trong quản lý nhà nước ngành thương mại. 

3.3 Một số kiến nghị 
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* Đối với Sở Công Thương.  

* Đối với UBND thành phố Hội An 

* Đối với cơ quan quản lý trực tiếp ngành Thương mại (Phòng 

Thương mại- Du lịch Hội An) 

* Đối với xã/ phường 

* Đối với các tổ chức/ cá nhân kinh doanh 
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KẾT LU ẬN 

- Quản lý Nhà nước về  thương mại nói riêng là một tất yếu 

khách quan, ñảm bảo cho sự phát triển kinh tế- xã hội.  

Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước ngành thương mại 

sẽ tạo ñiều kiện ñể thương mại phát triển, tạo ñộng lực cho sự  tăng 

trưởng kinh tế ngày càng cao. 

Quản lý Nhà nước ngành thương mại trên ñịa bàn thành phố 

Hội An có ý nghĩa rất quan trọng trong sự tồn tại và phát triển ngành.  

Với kết quả nghiên cứu ñề tài “Quản lý Nhà nước ngành 

thương mại thanh phố Hội An- tỉnh Quảng Nam” ñạt ñược một số  

kết quả sau: 

- Đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý Nhà nước ngành  

thương mại và vai trò của thương mại Hội An ñối với sự phát triển 

kinh tế thành phố Hội An. 

- Nghiên cứu các nội dung quản lý Nhà nước ngành thương 

mại  trên ñịa bàn thành phố Hội An. 

- Phân tích tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước 

ngành thương mại qua việc nghiên cứu các nội dung quản lý Nhà 

nước ngành thương mại thành phố Hội An trong thời gian qua. 

- Đề xuất các phương hướng, giải pháp trong việc thực hiện 

quản lý Nhà nước ngành thương mại. 
 


