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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Muốn tìm hiểu về đời sống của cư dân, những nét văn hoá hay phong 

tục tập quán của một quốc gia, một vùng miền văn hoá nào đó thì cách nhanh 

nhất, dễ dàng và thuận lợi nhất là đi tới chợ của địa phương đó. 

Chợ ra đời từ rất sớm trong lịch sử loài người. Đối với người Việt từ 

bao đời nay, chợ không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà còn là nơi lưu giữ 

những nét đặc trưng của văn hóa dân tộc, đúng như một nhà nghiên cứu văn 

hóa nước ngoài đã nhận xét về chợ Việt: đó là thương trường bán lộ thiên kì 

diệu, như sự bùng nổ của sắc màu, âm thanh, hương vị của thiên nhiên, con 

người và xứ sở. Kết thúc chiến tranh, hòa bình lập lại, chợ đa phần được xây 

dựng và nâng cấp nhằm phục vụ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế của 

đất nước. Nét đặc trưng lúc nào cũng dễ nhận thấy đó là chợ luôn là nơi tấp 

nập, sôi động tiếng người mua người bán, hàng hoá ở chợ bao giờ cũng đa 

dạng, phong phú về chủng loại mà giá cả đa phần lại phải chăng. 

Ở mỗi vùng miền, chợ có thể có những hình thức tổ chức khác nhau, 

mang đậm dấu ấn văn hóa, gắn với lịch sử, tín ngưỡng, kinh tế, xã hội và đặc 

điểm dân cư của riêng vùng miền đó. Do vậy, chợ quê còn là nơi chứa đựng 

nét quê mộc mạc mà bình dị, là một trong những biểu tượng gợi nhớ về quê 

hương, là nơi đau đáu nỗi niềm của những người xa quê lâu ngày. Bởi thế, 

chợ quê đã đi vào thơ văn nhạc họa, mang theo những tình cảm thân thương 

của mỗi người.  

Bước sang thế kỉ XXI, đất nước có nhiều đổi thay, kinh tế ngày càng 

phát triển, điều kiện văn hoá xã hội đang ngày một đổi khác theo hướng công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự mở rộng của các đô thị. Từ thành thị đến nông 

thôn, chợ cũng dần biến đổi trước hình thái vận động của kinh tế xã hội cả về 

bề rộng lẫn chiều sâu. Trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hoá, chợ quê vẫn đại 

diện cho nền kinh tế sản xuất hàng hóa, kinh tế nông nghiệp thuần nông cơ 
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bản mặc dù hiện nay, chợ ở nhiều vùng quê đã trở nên khang trang và kiên cố, 

không còn là những lều quán mái lá đơn sơ như xưa. 

Chợ quê từ lâu đã được coi là một biểu tượng văn hóa của mỗi vùng 

miền. Đây cũng là đề tài của không ít công trình nghiên cứu, bài báo - tạp chí, 

phóng sự... Trong quá trình tìm hiểu, thu thập tài liệu, chúng tôi nhận thấy cần 

phải nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa về phương thức sinh hoạt, sự vận động 

và xu hướng biến đổi của chợ quê trong quá trình đô thị hóa. Trong bối cảnh 

mới, sự biến đổi hệ giá trị xã hội và sự tác động của các yếu tố kinh tế mới đã 

làm thay đổi cách ứng xử của con người với môi trường tự nhiên và xã hội 

(bao gồm: giá trị tín ngưỡng, tập quán, chuẩn mực văn hoá, thể chế, tâm lý 

cộng đồng…), chợ quê không nằm ngoài quy luật của sự biến đổi để thích 

ứng và phát triển. Đó cũng là lí do khiến chúng tôi chọn “Chợ quê truyền 

thống và biến đổi (qua nghiên cứu trường hợp chợ Quảng Oai, xã Tây Đằng, 

Ba Vì, Hà Nội)” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình.  

2. Tình hình nghiên cứu đề tài  

Lịch sử của chợ Việt Nam cũng dài theo chiều dài lịch sử của đất nước, 

bởi chợ có từ lúc nào thì không có tài liệu nào ghi lại chính xác. Bởi chợ ra 

đời từ nhu cầu trao đổi hàng hóa của con người, bắt đầu từ khi con người làm 

ra được nhiều của cải và họ muốn đổi những sản phẩm thặng dư ấy lấy những 

sản phẩm khác, phục vụ đời sống của mình. Có một số ít tài liệu ghi chép về 

chợ Việt thuở trước như: Chỉ nam ngọc âm giải nghĩa (chưa rõ tác giả); An 

Nam tức sự của Trần Phu (sứ giả nhà Nguyên). Trần Phu đã quan sát và ghi 

lại những nét sinh hoạt thường nhật của xã hội Việt Nam ở thời điểm năm 

1293: “Trong các xóm làng thường có chợ, cứ hai ngày họp một phiên, hàng 

trăm thứ la liệt. Hễ cách 5 dặm dựng một ngôi nhà 3 gian, bốn phía đặt chõng 

để họp chợ” [Dẫn theo 15, tr. 52]. Về lệ lập chợ thời Hồng Đức (1407 - 1497), 

chúng ta có thể biết như sau: “Nơi nào muốn mở chợ mới để tiện mua bán thì 

quan phủ, huyện, châu khám xét quả thực tiện lợi cho dân thì tâu lên (...). 
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Trong dân gian, nếu có dân là có chợ (...). Một xã đã lập chợ thì không được 

cản trở sự thành lập các chợ mới khác. Miễn là các phiên họp của các chợ mới 

không được họp chung với chợ đã có trước, hoặc lại họp trước ngày phiên 

chợ của chợ đó để tranh khách” [Dẫn theo 15, tr. 53]. Chợ và văn hóa chợ 

cũng được nhắc đến trong các tài liệu của Phan Kế Bính (Việt Nam phong 

tục), Trần Quốc vượng (Văn hoá Việt Nam)… như là một phong tục trong đời 

sống của người Việt Nam trước đây.  

Gần đây có một số công trình nghiên cứu về chợ quê, tiêu biểu là cuốn 

Chợ quê trong quá trình chuyển đổi của Lê Thị Mai (năm 2004). Cuốn sách 

được phát triển từ luận án xã hội học, dựa trên việc nghiên cứu ba chợ: Ninh 

Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội), Thổ Tang (Vĩnh Phúc), Hữu Bằng (Hà Tây) đã 

khẳng định chợ quê là một bộ phận không thể thiếu trong cấu trúc kinh tế - xã 

hội cộng đồng làng xã châu thổ sông Hồng, có nhiều vai trò quan trọng trong 

đời sống kinh tế - xã hội của cộng đồng làng xã.  

Chợ quê Quảng Bình của Đặng Thị Kim Liên (năm 2011) đã giới thiệu 

về những khu chợ ở Quảng Bình cũng như nêu lên đặc trưng của chợ quê theo 

cách phân loại: chợ quê ven biển, cửa sông, chợ quê đồng bằng, chợ quê trung 

du và chợ miền núi vùng cao. Đồng thời cuốn sách cũng chỉ ra vai trò của chợ 

quê trong việc phát triển kinh tế làng nghề cũng như phát huy truyền thống 

văn hóa dân tộc. Cuốn Chợ quê Việt Nam của Trần Gia Linh (năm 2015) chủ 

yếu mô tả, giới thiệu về hệ thống các chợ quê ở Việt Nam.  

Ngoài ra trong một số công trình nghiên cứu trong thời gian chục năm 

trở lại đây, chợ Việt Nam được phân loại ra làm nhiều hạng (chợ hạng 1, hạng 

2, hạng 3), các báo cáo nghiên cứu về hiện trạng mạng lưới chợ, định hướng 

quy hoạch và phát triển chợ quê Việt Nam cũng như một số bài báo, tạp chí 

viết về chợ và văn hóa chợ ở các vùng miền khác nhau (“Chợ quê đồng bằng 

sông Cửu Long thời hội nhập” của Hoài An trên Tạp chí Thương mại, số 32 

năm 2006; “Chợ quê” của Nguyễn Hữu Giới trên Tạp chí Du lịch Việt Nam, 
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số 4 năm 2014; “Văn hóa chợ nổi miền sông nước Nam Bộ” của Trần Minh 

Thương trên Tạp chí Văn hóa dân gian số 1 năm 2016…); bài viết “Chợ quê 

nghìn năm trước nghìn năm sau” của Hân Hương (cadaotucngu.com, 

20/1/2016); các phóng sự: “Chợ mới quê tôi” của VTV2  (21/4/2010), “Chợ 

bò vùng biên Tà Ngáo An Giang - xuôi ngược chợ quê kí sự” của VTV (Đài 

truyền hình Cần Thơ, 2014). 

Những nghiên cứu trên đây chính là nguồn tư liệu, là cơ sở để chúng tôi 

kế thừa và triển khai đề tài nghiên cứu của mình.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

Từ việc tìm hiểu đặc trưng trong cách thức sinh hoạt của chợ Quảng 

Oai truyền thống và hiện đại, luận văn muốn chỉ ra những biến đổi của chợ 

trong bối cảnh làng quê nông thôn có nhiều đổi thay, đồng thời phân tích 

những yếu tố dẫn đến sự biến đổi đó cũng như những tác động trở lại của sự 

biến đổi trong văn hóa chợ Quảng Oai đến đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội 

của cư dân xã Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội.  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu: Những nét văn hóa chợ trong truyền thống và 

qua quá trình biến đổi.  

 Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Chợ Quảng Oai (xã Tây Đằng, huyện 

Ba Vì, thành phố Hà Nội) - Chợ đầu mối nông sản (loại I). 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

     Trong quá trình thực hiện, luận văn đã sử dụng nhiều cách tiếp cận 

nghiên cứu khác nhau: văn hoá dân gian, lịch sử, kinh tế, nghệ thuật… nhằm 

phục vụ mục đích nghiên cứu đạt hiệu quả cao nhất. 

Để tìm hiểu về văn hóa chợ quê - truyền thống và biến đổi, chúng tôi 

phải tìm đến khu chợ, quan sát nhiều lần, trong nhiều thời điểm, thời gian 

khác nhau để có cái nhìn toàn diện về đối tượng nghiên cứu. Phương pháp 

điền dã dân tộc học là phương pháp chính được chúng tôi sử dụng để khảo sát 
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địa bàn nghiên cứu, đồng thời chúng tôi cũng sử dụng một số thao tác như 

quan sát tham dự, quay phim chụp ảnh, ghi chép tư liệu… Để tìm hiểu văn 

hóa chợ từ xa xưa, chúng tôi đã sử dụng những cuộc phỏng vấn sâu bao gồm 

phỏng vấn hồi cố đối với những người lớn tuổi từng tham gia buôn bán ở chợ, 

phỏng vấn những người dân trong làng hoặc gần quanh chợ - những người 

chứng kiến sự đổi thay hằng ngày, hằng giờ của khu chợ. Những cuộc phỏng 

vấn đối với cả người bán và người mua ở chợ là những tư liệu quan trọng để 

dựa vào đó có thể chỉ ra phương thức mua bán, cách thức hoạt động của chợ 

hiện nay, cũng như tìm hiểu được mạng lưới xã hội trong khu chợ. Chúng tôi 

cũng tiến hành những cuộc phỏng vấn đối với một số bạn trẻ - là chủ của 

những cửa hàng buôn bán trong và ngoài chợ, để thấy sự thay đổi trong cách 

thức buôn bán kinh doanh của những người trẻ so với những thế hệ trước. Có 

thể nói những tiểu thương trẻ này là những người có tư duy kinh doanh mới 

mẻ; ở họ thể hiện sự thích ứng mạnh mẽ với làn sóng đô thị hóa và xu hướng 

mới trong kinh tế thị trường hiện nay. 

 Phương pháp tổng hợp và phân tích tư liệu (bao gồm tư liệu thứ cấp từ 

địa phương, các văn bản pháp luật về chợ Việt Nam (Nghị định, Quyết định, 

Thông tư…), các nghiên cứu của các tác giả đi trước) giúp chúng tôi có 

những nền tảng cơ bản để triển khai vấn đề. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

Luận văn đi sâu tìm hiểu và làm rõ những nét văn hóa truyền thống và 

biến đổi của chợ quê qua trường hợp cụ thể là chợ Quảng Oai (Tây Đằng, Ba 

Vì, Hà Nội). Những mô tả cụ thể, chân thực về chợ Quảng Oai (bao gồm lịch 

sử, quy mô, tính chất, đặc điểm, cách thức kinh doanh, các mặt hàng chính, 

mạng lưới xã hội trong chợ…) từ góc nhìn của người nghiên cứu cũng như 

những quan sát, trải nghiệm của một người vốn sinh ra ở vùng quê này chính 

là những đóng góp của luận văn. Việc chỉ ra những thay đổi và những yếu tố 

dẫn đến sự thay đổi văn hóa chợ Quảng Oai cũng như những tác động trở lại 
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của sự biến đổi văn hóa chợ đến đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội của cư 

dân xã Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội cũng sẽ góp thêm một tiếng nói vào việc trả 

lời cho câu hỏi làm sao để phát huy được những ích dụng của chợ Quảng Oai 

trong vai trò là trục phát triển về mặt kinh tế nông thôn ở địa phương Ba Vì 

trong cùng tổng thể phát triển khu chính trị, kinh tế, văn hoá phía tây thành 

phố Hà Nội. 

7. Cơ cấu của luận văn  

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, bố cục 

của luận văn chia làm 3 chương:  

Chương 1: Chợ, văn hóa chợ truyền thống ở Việt Nam và sơ lược về 

chợ Quảng Oai (xã Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội); 

 Chương 2: Văn hóa chợ Quảng Oai - truyền thống và biến đổi; 

Chương 3: Một số bàn luận. 
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Chương 1 

 CHỢ, VĂN HÓA CHỢ TRUYỀN THỐNG Ở VIỆT NAM  

VÀ SƠ LƯỢC VỀ CHỢ QUẢNG OAI (XÃ TÂY ĐẰNG, BA VÌ,  

HÀ NỘI) 

1.1. Chợ và văn hóa chợ truyền thống ở Việt Nam 

1.1.1. Chợ  

Chợ là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ 

bằng tiền tệ hoặc hiện vật (hàng đổi hàng). Chợ ra đời từ rất sớm trong lịch 

sử loài người, khi mà con người đã sản xuất được hàng hóa nhiều hơn nhu cầu 

của họ, nên phải mang nó đi trao đổi với người khác để lấy một loại hàng hóa 

nào đó. Thuở ban đầu, chợ chủ yếu là nơi để mọi người trao đổi sản phẩm dư 

thừa với nhau, dựa trên một thước đo là sự thỏa thuận của hai bên. Về sau 

cùng với sự ra đời của tiền tệ thì chợ không chỉ là nơi trao đổi mà diễn ra việc 

mua và bán hàng hóa - một bên là những người có sản phẩm sẽ đem ra để 

bán, còn một bên là khách hàng dùng tiền để mua các sản phẩm cần thiết cho 

mình hoặc các sản phẩm để đem bán lại. 

Các chợ nhỏ thì cấu trúc rất đơn giản, có thể là một bãi trống mà những 

người bán hàng ngồi thành từng dãy với những sản phẩm đặc thù. Với các 

chợ lớn, hiện đại thì cấu trúc khá phức tạp. Mỗi chợ có thể gồm nhiều khu 

vực riêng biệt, mỗi khu vực lại có những dãy gồm nhiều gian hàng khác nhau.     

Ngay từ thời nhà Lý, kinh đô Thăng Long đã có 4 chợ chính ở 4 cửa 

thành Thăng Long theo cấu trúc trong thành ngoài thị - đó là cấu trúc phân bố 

theo cư trú của người Việt. Khu sinh sống chính của người Việt là lưu vực 

của các sông ngòi lớn nhỏ và rất tự nhiên. Cái chợ sẽ nằm tại các ngã ba nước 

để thuận tiện cho việc giao dịch trao đổi hàng hóa. Sử Việt còn ghi dưới thời 

nhà Trần, nước ta có khoảng 100 chợ quê. Theo cấu trúc làng xã, ngoài làng 

nông nghiệp ở đồng bằng, Việt Nam còn có làng ven đồi và làng ven biển 

nữa. Ở làng ven đồi người dân làm nhà ở phía nam dãy đồi để tránh gió bấc 



8 

 

thì cái chợ sẽ nằm phía nam cuối làng như chợ Tam Canh ở Vĩnh Phúc. Với 

làng ven biển, có chợ cá họp sát ngay mép sóng như chợ Báng, chợ Hàn 

ở Nha Trang. Đến khi xuất hiện giao thương quốc tế thì có cảng thị. Cảng 

biển cũng là cái chợ mở ra thông thương với bên ngoài mà thôi. Sang thế kỷ 

XIX, văn minh đường cái mở ra, lại thêm cái chợ đường cái họp nơi ngã ba 

đường như chợ Bần ở Hưng Yên bán tương nổi tiếng. Chung quy lại, chợ Việt 

Nam là chợ ngã ba và phổ biến nhất, cổ truyền nhất là cái ngã ba nước [2]. 

1.1.2. Phân loại chợ Việt Nam 

Tại Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 1 năm 2003 về phát triển 

và quản lý chợ và Nghị định 114/2009/NĐ-CP sửa đổi bổ sung, Chính phủ đã 

xếp hạng chợ theo các loại sau đây: 

Chợ hạng 1: Là chợ có trên 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây 

dựng kiên cố, hiện đại theo quy hoạch; được đặt ở các vị trí trung tâm kinh tế 

thương mại quan trọng của tỉnh, thành phố hoặc là chợ đầu mối của ngành 

hàng, của khu vực kinh tế và được tổ chức họp thường xuyên; có mặt bằng 

phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động của chợ và tổ chức đầy đủ các 

dịch vụ tại chợ: trông giữ xe, bốc xếp hàng hoá, kho bảo quản hàng hoá, dịch 

vụ đo lường, dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng hoá, vệ sinh an toàn thực phẩm 

và các dịch vụ khác. 

Chợ hạng 2: Là chợ có trên 200 điểm kinh doanh, được đầu tư xây 

dựng kiên cố hoặc bán kiên cố theo quy hoạch; được đặt ở trung tâm giao lưu 

kinh tế của khu vực và được tổ chức họp thường xuyên hay không thường 

xuyên; có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động chợ và tổ 

chức các dịch vụ tối thiểu tại chợ: trông giữ xe, bốc xếp hàng hoá, kho bảo 

quản hàng hoá, dịch vụ đo lường. 

Chợ hạng 3: Là các chợ có dưới 200 điểm kinh doanh hoặc các chợ 

chưa được đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố. Chủ yếu phục vụ nhu 

cầu mua bán hàng hoá của nhân dân trong xã, phường và địa bàn phụ cận. 
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Ngoài ra, dân gian còn phân loại chợ theo mặt hàng chính được bán: 

chợ nông sản, chợ trái cây, chợ hải sản, chợ gia súc...; hoặc theo đặc trưng về 

vị trí địa lý: chợ đồng bằng, chợ ven biển, chợ trung du, chợ miền núi; có chợ 

nông thôn, có chợ đô thị..; theo thời gian họp chợ: chợ phiên, chợ hôm, chợ 

rằm, chợ tết. 

1.1.3. Văn hóa chợ truyền thống ở Việt Nam 

Giải thích về những cái tên chợ Xanh, chợ Rồng xuất hiện ở rất 

nhiều nơi, Giáo sư Trần Quốc Vượng cho rằng nghề của dân Việt là trồng 

trọt và chài lưới, sản phẩm là rau cỏ và tôm cá. Chợ bán rau thì gọi là  chợ 

Xanh (xanh như rau), chợ bán tôm cá gọi là chợ Rồng. Chợ Xanh đâu đâu 

cũng có (tiêu biểu như Chợ Xanh Định Công, Chợ Xanh Linh Đàm ở  Hà 

Nội; Chợ Xanh ở Khánh Thiện, Ninh Bình; Chợ Xanh ở xã Diễn 

Thành, Diễn Châu, Nghệ An,…), còn chợ Rồng thì thường xuất hiện ở 

những ngã ba sông lớn như chợ Rồng Hải phòng, chợ Rồng Ninh Bình, chợ 

Rồng Nam Định, Chợ Rồng ở Nam Sách - Hải Dương; chợ Rồng ở thị xã 

Quảng Yên, Quảng Ninh; chợ Rồng ở Nam Đàn, Nghệ An; chợ Rồng ở 

Thanh Oai, Hà Nội,… Đó chính là dấu ấn văn minh nông nghiệp. Chợ 

không chỉ nằm trong phạm trù kinh tế đơn thuần, nó còn biểu hiện văn hóa 

rất đậm nét. Yếu tố giao lưu tình cảm thì ai cũng rõ rồi, đặc biệt với các 

chợ vùng cao như chợ tình Mường Khương, Sa Pa do cư trú rải rác, buồn 

tẻ, hẻo lánh nên nhu cầu gặp gỡ, giao tiếp, giao duyên rất mạnh. Nhưng 

phải thấy rằng chợ họp ở chùa, chợ họp ở đình làng, chợ họp ở cầu, ở 

quán,... cũng luôn gắn liền với các biểu tượng văn hóa Việt Nam, gắn với 

nhu cầu tâm linh của người Việt. Chợ không chỉ biểu thị mối quan hệ ứng 

xử giao đãi theo chiều ngang mà còn biểu thị mối quan tâm theo chiều dọc 

nội tâm nữa. Đây là đặc điểm tự cân bằng, tự thích ứng rất mềm dẻo hài 

hòa của dân tộc Việt Nam. Mọi việc mua bán sinh hoạt của người trần đều 

diễn ra dưới sự chứng giám của thần linh và của thiết chế xã hội [25].  
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Chợ truyền thống là nơi tiêu thụ những sản phẩm của kinh tế tự cung tự 

cấp. Có khi người dân không có tiền mua mà chỉ đổi hàng lấy hàng, có khi 

mua chịu; hàng hóa ở chợ quê thì lúc ít lúc nhiều. Chợ truyền thống (hay còn 

gọi là chợ quê xưa) không hề có sạp hàng, cửa hàng, ki ốt cố định như hiện 

nay, mà đa phần là những gánh hàng của các bà, các cô. Sáng sớm họ gánh 

hàng ra chợ, tan chợ lại gánh về hoặc rong ruổi khắp các ngõ xóm bán rong. 

Ở chợ quê, thành phần tham gia mua bán chủ đạo là nữ giới. Có lẽ vì vậy mà 

có người đã cho rằng hình ảnh đôi quang gánh đã trở thành biểu tượng cho sự 

tần tảo buôn bán của người phụ nữ Việt Nam cũng như là hình ảnh đặc trưng 

cho phong cách sinh hoạt của chợ quê xưa - nhỏ lẻ và cơ động. “Ở khu vực 

nông thôn, chợ là một thị trường với tư cách như một thể chế đưa những 

người tiểu nông, thợ thủ công, người buôn bán nhỏ và những thương nhân 

chuyên nghiệp từ những làng xã hoặc những vùng, miền, đô thị… lại với 

nhau. Đây là một thể chế tổ chức và phối hợp các tương tác xã hội như các 

hành vi kinh doanh, thương mại… của nhiều người ở nhiều địa điểm khác 

nhau trong một hoạt động chung. Nó cho phép người mua và người bán có thể 

trao đổi thông tin và trao cho họ cơ hội để hoàn thành mục đích mua - bán 

hàng hóa, dịch vụ” [19, tr. 52].  

Ở các làng Việt trước đây, mỗi gia đình làm ra các sản phẩm phục vụ 

nhu cầu của họ, đồng thời bán những sản phẩm dư thừa lấy những thứ họ 

không sản xuất ra được. Sản phẩm họ làm ra ngày càng nhiều cùng quá trình 

mở rộng nhu cầu tiêu dùng của cộng đồng. Và chợ làng ra đời, đáp ứng nhu 

cầu trao đổi hàng hóa giữa những người trong cùng một làng hoặc giữa làng 

này với làng khác. “Cuối thế kỷ XIX, khu vực châu thổ sông Hồng có 5.000 

chợ quê các loại” [Nguyễn Quang Ngọc, Dẫn lại theo 19, tr. 68]. 

Chợ là một hình thái phản ánh trực tiếp kinh tế thị trường và bản chất 

nền kinh tế hàng hoá có tính tiêu biểu và phổ biến, thể hiện dưới nhiều góc độ 

trong không gian văn hoá nông thôn. Chợ Quảng Oai là một dạng thị trường 
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với tư cách như một thể chế đưa người nông dân (những người tiểu nông) thợ 

thủ công, người buôn bán nhỏ và những thương nhân... hợp lại với nhau trong 

tổ chức có sự tương tác trong các hoạt động kinh doanh thương mại. Nó cho 

phép kẻ bán người mua tự do trao đổi thông tin bắt tay hợp tác thành công 

trong các thương vụ mua - bán. Phương thức tổ chức kinh doanh giữa các 

nhóm xã hội tham dự vào các lĩnh vực kinh doanh thương mại thì yếu tố môi 

trường kinh tế xã hội lại do văn hóa cộng đồng quy định. 

Với đặc điểm và phương thức sinh hoạt truyền thống dựa chủ yếu vào 

nông nghiệp và thủ công nghiệp thì tính chất kinh doanh nhỏ lẻ, theo từng cá 

thể hay theo hộ gia đình rất phổ biến của vùng nông thôn châu thổ sông Hồng 

nói chung. Tính chất đặc điểm này nếu đem so sánh rộng khắp thì nó trải dài 

và bao trùm khắp cả vùng châu Á - những nơi có nền văn hoá hoá trồng lúa 

nước (có chung các yếu tố về dân cư, lĩnh vực ngành nghề, điều kiện tự nhiên, 

môi trường lao động sinh hoạt xã hội). Chính cách thức sản xuất nông nghiệp 

theo thời vụ và theo công đoạn, dẫn tới sản xuất cũng vì thế mà kém phát 

triển, chủ yếu là tự cung tự cấp, tự sản tự tiêu, quy mô hộ gia đình. Thời gian 

nông nhàn, một số hộ gia đình làm thêm các nghề thủ công để phục vụ cuộc 

sống. Người ta đem sản phẩm đó trao đổi tại chợ, trong điều kiện như vậy thì 

sự tách rời của thủ công nghiệp với nông nghiệp, thương nghiệp là điều tất 

yếu. Song bên cạnh đó lại luôn có sự kết hợp giữa các ngành nghề trong quá 

trình sản xuất, thông qua hoạt động thương nghiệp. Ban đầu chợ đơn giản là 

mấy cái cọc xiêu vẹo, vách tranh lợp lá, trải qua năm tháng, đáp ứng nhu cầu 

trao đổi mua bán hàng hoá mà dần được nâng cấp rộng rãi, khang trang. 

Không những thế, nó cũng phải phù hợp với từng địa phương, trình độ kinh tế 

của địa phương đó là dựa trên tỷ lệ những hộ nông dân làm nông nghiệp, hộ 

nông dân làm ở các ngành thủ công và tỷ lệ làm lĩnh vực thương nghiệp. Tuỳ 

vào trình độ và khả năng phát triển của từng lĩnh vực ngành nghề mà quy 

định. Nhìn vào góc độ đời sống lẫn kinh tế ở vùng nông thôn, dù xét ở bất cứ 
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khía cạnh nào thì gạo là một loại nhu yếu phẩm hết sức quan trọng, gạo là sản 

phẩm chính của ngành nông nghiệp. Dù làm nghề nông hay thủ công nghiệp 

thì đều cố gắng sản xuất và tích trữ lúa gạo một lượng nhất định đảm bảo sinh 

tồn của chính bản thân gia đình họ. 

Tính đa dạng trong hoạt động sản xuất ở mỗi gia đình, mỗi cộng đồng 

đều dẫn tới nhu cầu trao đổi hàng hoá là điều kiện cho vai trò hình thành chợ. 

Tuy nhiên không phải làng nào cũng có chợ vì chợ là nơi trao đổi, mua bán 

hàng hoá, liên quan đến hàng hoá và sức mua. Do đó, chợ hoạt động khi 

lượng hàng hoá đem ra trao đổi và sức mua hàng hoá và dịch vụ phải đạt đến 

một mức độ nhất định. Mặt khác, chợ là nơi diễn ra các quan hệ kinh doanh 

buôn bán giữa chủ thể kinh tế trong cộng đồng đó và các cộng đồng, vùng 

khác nên chợ phải ở vị trí thuận tiện giao thông cho việc đi lại và vận chuyển 

hàng hoá. Cùng với quá trình phát triển của sản xuất và nhu cầu của nhân dân, 

chợ làng phát triển, mở rộng quan hệ giao thương trở thành chợ tổng, chợ 

huyện nhưng vẫn nằm dưới quyền quản lí của làng sở tại. Chính vì vậy người 

ta vẫn thường gọi là chợ làng.  

Hoạt động sản xuất và chợ làng của địa phương cho thấy, sự kết hợp 

giữa nông nghiệp, công nghiệp thủ công, buôn bán nhỏ trong mỗi gia đình, 

mỗi cộng đồng là đặc điểm chung của phương thức tổ chức sản xuất ở hầu 

khắp các làng trong châu thổ sông Hồng. Cách sản xuất này tạo nên tính độc 

lập tương đối về kinh tế, tính tự quản tương đối của cộng đồng làng, và hình 

thành chợ làng - một hình thức trao đổi hàng hoá giữa chủ thể kinh tế trong 

môi trường kinh tế xã hội đó. Kinh tế tiểu nông sản xuất hàng hoá nhỏ, phân 

tán, hàng hoá và sức mua hạn chế đã quy định chợ ở khu vực nông thôn họp 

theo phiên, một hình thức tổ chức hoạt động trao đổi đặc trưng của thị trường 

hàng hoá nông thôn châu thổ sông Hồng. Đồng thời tính tự cấp trong hoạt 

động sinh hoạt sản xuất cùng với tư tưởng trọng nông, kiềm hãm tư thương đã 

hạn chế hoạt động kinh doanh dẫn đến tình trạng người tiểu thương chủ yếu 
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hoạt động ở quy mô nhỏ như những hình thức bán mua tại chợ, từ hình thức 

bán rong đến kinh doanh hàng quán. Chợ chỉ xuất hiện khi nó có khả năng thu 

hút được một lượng hàng hoá trong vùng phải đạt đến mức độ nhất định. 

Chính vì vậy, hoạt động chợ ở khu vực nông thôn vào những ngày phiên nhất 

định là một trong những yếu tố cơ bản để tạo nên tính mở của làng xã. Vì chợ 

phục vụ nhu cầu sản xuất và nhu cầu sinh hoạt về kinh tế của làng, thậm chí 

một vài làng lân cận của một khu vực địa lí. Chợ họp ngày phiên hay chợ họp 

theo phiên sáng (chợ sáng), phiên chiều (chợ chiều), ngày rằm mồng một hai 

ngày mười lăm trong tháng, rồi chợ phiên vào chủ nhật, tất thảy làm sao mọi 

người đều có thể đi chợ để mua để bán. Người ta sẵn sàng ra khỏi làng xã đến 

những vùng lân cận hoặc tỉnh khác để thực hiện việc mua bán dù chỉ thu được 

vài đồng lãi ít ỏi. “Những hoạt động của chợ đã tạo nên mối liên hệ làng xã 

với nhau. Mối liên hệ này đã được giới sử học Việt Nam đánh giá đây là mối 

liên hệ liên làng. Đến thời kì làng xã phong kiến được xác lập, để phục vụ nhu 

cầu phát triển của sản xuất và đời sống nhân dân, đặc biệt là những làng nghề 

thủ công phát triển thì phạm vi ảnh hưởng của hoạt động chợ càng được mở 

rộng ra các làng, thậm chí là các vùng xung quang đó, nhóm thương nhân, thợ 

thủ công có mối liên hệ liên làng rộng hơn nhóm thuần nông. Họ rất cởi mở 

và có sự giao thiệp rộng” [19, tr. 76]. Do là nơi trao đổi hàng hóa giữa nội bộ 

làng hoặc giữa các làng nên chợ phải ở vị trí thuận lợi cho việc đi lại và vận 

chuyển hàng hóa, là nơi dân cư đông đúc, tấp nập (ngã ba đường, ngã ba 

sông…) 

Chợ là nơi cung cấp mọi sản phẩm thiết yếu, là nơi đông vui tấp nập, 

chợ còn là nơi gặp gỡ, nơi người mua người bán chuyện trò, trao đổi thông 

tin, nhất là trong các dịp quan trọng như lễ, tết. Do vậy mà chợ quê vừa là 

trung tâm thương nghiệp vừa là trung tâm truyền thông của cả làng, cả vùng, 

là một trong những nơi thể hiện trọn vẹn nhất mọi mặt đời sống cũng như 

nhạy bén nhất với những yếu tố mới [11] . 
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Nông sản, sản phẩm thủ công của dân làng sản xuất ra thường được bày 

bán ngay tại chợ làng mà họ sinh sống, do đó, số lượng, chất lượng và chủng 

loại hàng hóa cũng như thành phần người tham gia, mối quan hệ bán - mua, 

mạng lưới xã hội trong chợ thể hiện khá rõ trình độ phát triển kinh tế - xã hội, 

văn hóa kinh doanh cũng như sự cố kết của làng đó. Chợ quê gắn liền với văn 

hóa làng xã, gắn liền với tình người và biểu hiện những phong tục tập quán, 

văn hóa ẩm thực của một vùng quê [15, tr. 45]. “Chợ quê là địa chỉ để giao 

lưu văn hóa, trò chuyện. Đến chợ là có thể biết đủ mọi chuyện vui buồn. Vừa 

mua bán vừa thông tin cho nhau về cuộc sống riêng tư như: Cưới hỏi, người 

sinh, người mất, quà tặng, chẵn tháng, thôi nôi, hội hè, người đau, kẻ 

ốm…[15, tr. 46]. Chợ truyền thống thường họp theo phiên, chợ phiên đông 

cũng chỉ vài trăm người, không khí tấp nập nhưng hiền hòa bởi đa phần là 

người cùng làng, cùng xã, quen biết nhau, dường như ai cũng thích đi chợ, 

không mua gì thì cũng cứ đi ngắm, đi chơi, đông người nhất có lẽ là quán 

nước đầu chợ, là nơi người ta tụ họp vừa uống nước, vừa hỏi thăm, trao đổi 

thông tin cho nhau. Đối với người “nhà quê”, những phiên chợ quê xưa là một 

phần trong đời sống văn hóa, là những gì gần gũi, thân thương, đi vào tiềm 

thức của dân quê một cách vô cùng mộc mạc, có lẽ cũng bởi chợ quê là nơi 

lưu giữ những nét văn hóa cũng như tục lệ của người dân mỗi vùng miền. 

Trong bối cảnh đô thị hóa, hội nhập kinh tế, phương thức sinh hoạt của 

chợ truyền thống cũng thay đổi để thích nghi với những tác động của kinh tế 

giai đoạn hội nhập. Ngoài chợ, các trung tâm thương mại, siêu thị lớn nhỏ 

cũng ngày một nhiều, tạo nên những màu sắc mới cho văn hóa chợ Việt. 

1.2. Sơ lược về chợ Quảng Oai 

1.2.1. Vị trí địa lý, điều kiện kinh tế - xã hội và tình hình dân cư xã Tây 

Đằng, Ba Vì, Hà Nội 

 Ba Vì là huyện thuộc vùng bán sơn địa, nằm về phía tây bắc thủ đô Hà 

Nội. Với tổng diện tích 424 km2, dân số hơn 265 nghìn người (bao gồm 3 dân 
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tộc Kinh, Mường, Dao), toàn huyện có 31 xã, thị trấn, trong đó có 7 xã miền 

núi, một xã Minh Châu giữa sông Hồng. Phía đông giáp thị xã Sơn Tây, phía 

nam giáp tỉnh Hòa Bình, phía tây giáp tỉnh Phú Thọ và phía bắc giáp tỉnh 

Vĩnh Phúc. Thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa XII, Ba Vì tái nhập 

Thủ đô Hà Nội tháng 8 năm 2008. Địa hình của huyện thấp dần từ phía Tây 

Nam sang phía Đông Bắc, chia thành 3 tiểu vùng khác nhau: Vùng núi, vùng 

đồi, vùng đồng bằng ven sông Hồng.  

 Về khí hậu, Ba Vì nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng chịu ảnh 

hưởng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Đất đai huyện Ba Vì được chia làm 2 nhóm, 

nhóm vùng đồng bằng và nhóm đất vùng đồi núi. Nhóm đất vùng đồng bằng 

có 12.892 ha bằng 41,1% diện tích đất đai toàn huyện. Nhóm đất vùng đồi 

núi: 18.478 ha bằng 58,9% đất đai của huyện. Đây là điều kiện thuận lợi để 

phát triển trồng trọt, chăn nuôi, tạo nên thế mạnh về nông sản cho vùng.  

 Ba Vì là nơi có mạng lưới thủy văn hết sức độc đáo, xung quanh gần như 

được bao bọc bởi hai dòng sông lớn là sông Hồng và sông Đà. Ngoài ra trong 

khu vực còn có nhiều các dòng suối nhỏ bắt nguồn từ trên đỉnh núi xuống, 

mùa mưa lượng nước lớn tạo ra các thác nước đẹp như thác Ao Vua, thác 

Ngà, thác Khoang Xanh… Đứng trên đỉnh núi Ba Vì, ta có thể quan sát được 

toàn cảnh non nước của vùng. Phía tây là dòng sông Đà chảy sát chân núi, 

phía đông là hồ Đồng Mô, phía bắc là Hồ Suối Hai, xa hơn là dòng sông 

Hồng. Tất cả tạo nên cảnh trí non nước hưu tình thơ mộng hiếm có của vùng 

núi Ba Vì. 

 Động thực vật rừng Ba Vì rất đa dạng, phong phú. Hiện nay các nhà thực 

vật học Việt Nam ước tính có khoảng 2000 loại gồm thực vật nhiệt đới, á 

nhiệt đới bước đầu. Theo số liệu thống kê năm 2008, diện tích rừng toàn 

huyện có 10.724,9 ha, trong đó rừng sản xuất 4.400,4 ha, rừng phòng hộ 78,4 

ha và 6.246 ha rừng đặc dụng. Diện tích rừng tự nhiên tập trung chủ yếu ở 

vùng núi Ba Vì từ độ cao 400m trở lên. Rừng tự nhiên được phủ xanh bằng 
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các loại thảm thực vật phong phú, đa dạng, trong đó có nhiều loại cây đặc 

trưng của rừng nhiệt đới thuộc phạm vi Vườn quốc gia Ba Vì. Thống kê 

được 812 loài thực vật bậc cao với 88 họ thực vật, 270 loài bậc cao gồm 

nhiều loại gỗ quý hiếm như lát hoa, kim giao sến mật, sồi, dẻ gai… Hai loại 

cây rất quý được ghi vào Sách đỏ Việt Nam là Bách xanh và Thông đỏ đang 

được bảo vệ  nghiêm ngặt. Động vật có 44 loài thú, 104 loại chim, 15 loại bò 

sát, 9 loại lưỡng cư [27]. Đây là nguồn tài nguyên rừng quý hiếm được bảo 

vệ nghiêm ngặt. 

 Ba Vì có một hệ thống đường giao đường thuỷ bộ rất thuận lợi nối liền 

các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc với toàn bộ đồng bằng Bắc Bộ, là điểm cực tây 

của thủ đô Hà Nội - Trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của cả nước. Từ 

trung tâm huyện lỵ theo quốc lộ 32 đi Sơn Tây về trung tâm thành phố Hà Nội 

đi các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ hoặc ngược Trung Hà đi Tây Bắc, Việt Bắc. 

Đồng thời cũng từ trung tâm huyện lỵ theo sông Hồng ngược Trung Hà theo 

sông Lô, sông Thao lên Tây Bắc, hoặc theo sông Đà đi Hoà Bình - cửa ngõ 

Tây Bắc của Tổ quốc. Ngoài ra trên địa bàn huyện còn có một số tuyến đường 

tỉnh lộ như 411A,B,C; 412, 413, 414, 415 và các đường liên huyện, đê sông 

Hồng, sông Đà… thông thương giữa các vùng, miền, các tỉnh, huyện bạn. Với 

những lợi thế về giao thông đường thủy, đường bộ, Ba Vì có điều kiện khá 

thuận lợi trong giao lưu kinh tế, văn hóa với bên ngoài, tiếp thu những tiến bộ 

khoa học - kỹ thuật để phát triển kinh tế với cơ cấu đa dạng: nông nghiệp, 

dịch vụ, du lịch, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. 

 Về kinh tế - xã hội (số liệu hết năm 2010): Các mục tiêu cơ bản đạt và 

vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của huyện lần thứ XX (2005 - 2010) đề ra. 

Tổng giá trị sản xuất đạt 9.116 tỷ đồng, giá trị tăng thêm đạt 4.311 tỷ đồng 

tăng trưởng kinh tế đạt 16%. Sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản theo giá trị 

tăng thêm đạt 1.662 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ. 
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 Nông nghiệp với hai sản phẩm đặc trưng Ba Vì đó là chè sản lượng đạt 

12.800 tấn/năm và sản lượng sữa tươi đạt 9.750 tấn/năm. Huyện đã chỉ đạo 

các địa phương, khuyến khích các hộ nông dân đẩy mạnh việc đưa các giống 

tiến bộ, năng suất và chất lượng cao vào sản xuất các giống lúa khang dân, 

Q5; cây ngô gieo trồng bằng giống lai đơn; các giống đậu tương; lạc che phủ 

ni lông… và đẩy mạnh các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, 

do đó đã đưa năng suất bình quân từ 46 tạ/ha/vụ tăng lên 53,5 tạ/ha/vụ. Giá trị 

sản xuất trên 1 ha canh tác từ 21 triệu đồng lên 33 triệu đồng. Vụ đông trở 

thành vụ sản xuất chính, đưa diện tích gieo trồng vụ đông đạt từ 6.000 đến 

6.700ha, chiếm 60% diện tích canh tác [28]. 

 Ngành chăn nuôi có giá trị sản xuất tăng từ 118,5 tỷ đồng lên 310 tỷ 

đồng, chiếm 39,2% tỷ trọng trong cơ cấu nội bộ ngành. Đàn bò, đàn lợn tăng 

nhanh, năm 2000 có 100 hộ nuôi bò sữa với 940 con, đến 2005 đã có 514 hộ 

nuôi bò sữa với 2.376 con, vượt 576 con so với mục tiêu. Chương trình Sind 

hóa đàn bò được đẩy mạnh, đàn bò thịt tăng nhanh cả về số lượng và quy mô 

chăn nuôi. Đàn gia cầm được ổn định và phát triển. Kinh tế trang trại, kinh 

tế vườn có bước phát triển đáng kể, toàn huyện có 32 hộ sản xuất tập trung 

kiểu trang trại theo mô hình trồng cây kết hợp phát triển chăn nuôi theo 

hướng công nghiệp. 1341 hộ cải tạo vườn tạp bằng trồng các cây có giá trị 

kinh tế cao. 

 Ngành ngư nghiệp cũng được đẩy mạnh với diện tích nuôi cá được duy 

trì và phát triển có 670 ha nuôi cá với sản lượng 945 tấn mỗi năm, trong đó 

nuôi cá ruộng là 30 ha, sản lượng 90 tấn/năm. 

 Huyện cũng tiến hành trồng mới 1018,5 ha rừng, hằng năm trồng cây 

phân tán đạt từ 8 đến 11 vạn cây, hoàn thành dự án trồng 800 ha che lấy măng 

ở 7 xã miền núi. Khai thác có hiệu quả tiềm năng phát triển du lịch sinh thái 

Vườn quốc gia Ba Vì; bảo vệ an toàn vốn rừng hiện có [28, tr. 327 - 328]. 
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 Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có giá trị tăng thêm đạt 340 

tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Huyện có hai cụm công nghiệp (Cam 

Thượng và Đồng Giai, xã Vật Lại) và 12 làng nghề đang hoạt động hiệu quả. 

Công tác truyền nghề, nhân cấy nghề, phát triển làng nghề được quan tâm, đã 

mở rộng được 72 lớp học nghề 21/32 xã, thị trấn với 3.520 học viên, tập trung 

làng nghề chế biến tinh bột, chế biến lâm sản, mây tre đan, thêu ren, đồ mộc 

cao cấp và một số nghề khác. Trong 5 năm đã có 11 làng được công nhận 

làng nghề, tổng doanh thu các làng nghề đạt 30,6 tỷ đồng. Ngành nghề ngày 

càng phát triển góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo trong nông thôn. 

 Về quy hoạch cụm, điểm công nghiệp, huyện đã tiến hành quy hoạch 

tổng thể danh mục cụm điểm công nghiệp, đến nay được tỉnh phê duyệt 2 

cụm và 20 điểm công nghiệp, bước đầu đã quy hoạch chi tiết 2 điểm công 

nghiệp và một phần cụm công nghiệp Cam Thượng. Đã có 5 doanh nghiệp 

đầu tư vào 01 cụm và 02 cụm điểm công nghiệp trên địa bàn. 

 Về đầu tư xây dựng cơ bản, tổng nguồn vốn đầu tư 358 tỷ đồng, trong đó 

Nhà nước 238 tỷ đồng, nhân dân 120 tỷ đồng vào các lĩnh vực củng cố đê kè, 

thủy điện, giao thông, điện trường học, y tế, văn hóa, thể thao, thông tin liên 

lạc [12, tr. 329]. 

 Trong ngành dịch vụ du lịch, giá trị tăng thêm đạt 1.803 tỷ đồng, tăng 

48,4% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt 70 tỷ đồng, thu hút 1,5 triệu lượt 

khách đến với Ba Vì. Huyện có 15 đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch. 

 Dịch vụ thương mại có tốc độ tăng 12%, đảm bảo phục vụ tốt các nhu 

cầu về hàng hóa cho sản xuất và đời sống nhân dân. Đến 2005, trên địa bàn xã 

đã có 23/32 xã có chợ (6 chợ mới được đầu tư nâng cấp), 10 cây xăng được 

cây dựng, đưa số doanh nghiệp dầu hoạt động trên địa bàn lên 13 đơn vị [12, 

tr. 330]. “Ngành du lịch có tốc độ phát triển nhanh, đã khai thác hiệu quả tiềm 

năng du lịch sườn đông, triển khai quy hoạch để tiếp tục khai thác tiềm năng 

sườn tây núi Ba Vì, hồ Suối Hai và hai vùng phụ cận. Hằng năm có hàng vạn 
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khách đến du lịch, khách nước ngoài đến tham quan du lịch ngày càng tăng. 

Năm 2000, doanh thu 5 tỷ đồng đến 2005 đạt 24 tỷ đồng, thu hút hàng nghìn 

lao động làm việc tại các khu du lịch, góp phần nâng cao dân trí và mang lại 

nguồn thu nhập cho xã hội, hàng nghìn tỷ đồng cho nhân dân trong vùng du 

lịch. Đồng thời kết hợp tốt phát triển du lịch với bảo vệ cảnh quan môi trường 

sinh thái và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc” [12, tr. 331]. 

 Dịch vụ bưu chính viễn thông tăng nhanh, xây dựng mới 60 km đường 

cáp quang, 29 điểm bưu chính điện văn hóa xã, bưu điện trung tâm, 6 bưu cục 

khu vực. Đến 2005 đã có 90% thôn có máy điện thoại, số máy điện thoại đạt 

2,8 máy/100 dân (vượt mục tiêu Đại hội đề ra). Dịch vụ điện ngày càng phát 

triển, xây mới 54 trạm biến áp, với công xuất 8.630KVA, 27 km đường dây 

trung và hạ thế; đại tu, cải tạo các trạm biến áp, hệ thống đường dây hiện có 

đảm bảo cung cấp điện phục vụ cho sản xuất sinh hoạt của nhân dân, 100% 

các thôn đã có điện lưới. Sản lượng điện thương phẩm hàng năm tăng 14,1%. 

Các ngành dịch vụ nông nghiệp như thủy nông, khuyến nông, bảo vệ thực vật, 

đã đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp, chủ động phục vụ nước tưới, vật tư, 

thuốc bảo vệ thực vật và cung cấp đủ giống cây trồng, vật nuôi cho sản xuất 

[12, tr. 330]. 

 Xã Tây Đằng, huyện Ba Vì xưa kia còn gọi là Cổ Đằng thuộc tổng Tây 

Đằng bao gồm các làng: Tây Đằng, Vân Tập, Vân Trai, Lai Bồ, Vĩnh Phệ, 

Kim Bí, Bằng Lũng thuộc huyện Quảng Oai, tỉnh Sơn Tây. Trong đó làng Tây 

Đằng đứng đầu hàng tổng. Trước năm 1945, làng Kim Bí và Bằng Lũng tách 

địa chính về xã Tiên Phong. Tây Đằng cùng Vân Tập, Vân Trai Lai Bồ sát 

nhập thành xã Tây Sơn, huyện Quảng Oai, tỉnh Sơn Tây. Qua nhiều thời kỳ 

thay đổi, nay là xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, là một trong 

những địa bàn tụ cư đầu tiên của tổ tiên từ xa xưa, là cái nôi của người Việt 

Mường, nay là người Việt cổ ở chân núi Ba Vì, hay nói rộng hơn đó là vùng 

đất tổ nằm giữa hai sườn núi Tản Ba Vì và Tam Đảo. Nơi đây được coi là 
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nguồn gốc của truyền thuyết Sơn Tinh - Thuỷ Tinh, là bản anh hùng ca tráng 

lệ nhất về sức mạnh của nhân dân ta thời kì đầu dựng nước. Sau này có Thăng 

Long - Đông Đô Hà Nội thì vùng đất này được gọi là xứ Đoài - vùng đất địa 

linh nhân kiệt, cũng là một vùng văn hoá đậm đặc bởi những di tích lịch sử và 

những lễ hội dân gian truyền thống độc đáo. Đó là những ngôi đình cổ nhất 

Việt Nam, có niên đại khởi dựng sớm vào thời Mạc như đình Tây Đằng, đình 

Thuỵ Phiêu, đình Thanh Lũng và cụm di tích đền Thượng, đền Trung, đền Hạ 

rồi sau là khu di tích Đền thờ Bác Hồ K9. Đó là những di tích độc đáo nổi bật 

và tiêu biểu liên quan đến tục thờ thần núi Tản Viên, người được coi là anh 

hùng văn hoá có tài “khuấy động trời đất” đó là vị thần được tôn kính trong 

tâm thức ngàn đời của người dân đất Việt “Đệ nhất phúc thần Tản Viên Sơn 

Thánh” hay còn gọi là “ Đức thánh Tản, Nam thiên thần tổ” vị thần đứng đầu 

trong tứ bất tử [21]. 

Chợ Quảng Oai nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội chừng 60 km về 

phía tây, thuộc thị trấn Tây Đằng, trung tâm kinh tế hành chính huyện Ba Vì. 

Để đi đến chợ Quảng Oai, người ta có thể đi trên nhiều tuyến đường khác 

nhau và bằng các phương tiện đường bộ hoặc đường thuỷ. Nhưng thuận tiện 

hơn cả là đường bộ, từ Hà Nội, người đi có thể sử dụng ô tô, xe máy xuất phát 

từ Hồ Hoàn Kiếm tới bến xe Mỹ Đình (đi qua các cung đường Nguyễn Thái 

Học; bến xe Kim Mã; đường Xuân Thuỷ - Cầy Giấy đến Đại học Quốc gia Hà 

Nội). Từ đây cứ đi ngược theo quốc lộ 32 chừng 50 km tới ngã 3 thị trấn Tây 

Đằng (đường Quảng Oai và đường Phú Mỹ) rẽ phải 100 mét là đến chợ. Thị 

trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì có diện tích tự nhiên là 1205,38 ha, dân số đông 

với trên 15000 nhân khẩu sống ở 14 cụm dân cư, đặc biệt là trong địa bàn có 

nhiều phong tục tập quán khác nhau, đôi lúc gặp nhiều khó khăn trong công 

tác quản lí. 
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1.2.2. Tính chất, đặc điểm, quy mô của chợ Quảng Oai 

1.2.2.1. Lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển chợ Quảng Oai 

Từ xa xưa, chợ Quảng Oai đã là nơi giao lưu trao đổi và buôn bán hàng 

hoá của vùng đất Cổ Đằng thuộc huyện Quảng Oai, nay là thị trấn Tây Đằng, 

huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Sau những năm cải cách về mặt kinh tế và 

văn hoá, từ năm 1986 trở lại đây, đặc biệt là việc chuyển dịch chợ về phía ngã 

3 đường Quảng Oai (quốc lộ 32 và đường Phú Mỹ) vào năm 1995 đã thúc đẩy 

nền kinh tế thương mại của cả vùng phát triển. Chợ Quảng Oai cũng mau 

chóng đi vào ổn định kinh doanh, từng bước chuyển biến mạnh mẽ, đến ngày 

nay, chợ đã trở thành một trung tâm kinh tế thương mại và dịch vụ xã hội 

ở địa phương. 

Sau năm 1986, chợ Quảng Oai được xây dựng với những lều quán 

tranh tre nứa lá, chợ cũ nằm ở phía ngoài bờ mương, có một tuyến mương 

nước dẫn nước thuộc hệ thống thuỷ lợi nội đồng Hồ Suối Hai phục vụ nước 

tưới tiêu cho năm cánh đồng lớn của huyện. Có diện tích vài chục nghìn ha 

đất nông nghiệp bao gồm: các tràn lúa của Tây Đằng, Phú Châu, Chu Minh, 

Vật Lại, Vật Phụ, cách chợ ngày nay chừng 500m. Chợ có 4 dãy nhà được 

xây dựng bằng tường gạch, mái có lợp ngói sản xuất ở địa phương với diện 

tích hơn 10.000 m2, với gần 100 hộ gia đình và người ở các làng trong xóm 

ngoài thường xuyên kinh doanh buôn bán. Mọi hoạt động sinh hoạt kinh tế 

văn hoá của địa phương diễn ra tất thảy ở khu phía ngoài bờ mương, hàng 

quán mọc lên, sinh hoạt của người dân đông đúc và phát triển. 

Đến năm 1991, phương án chuyển và xây mới chợ Quảng Oai đã được 

Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân huyện Ba Vì và chính quyền địa 

phương cùng người dân xã phố Hưng Đạo, xã Tây Đằng nhất trí hưởng ứng. 

Chợ chuyển ra gần với trục quốc lộ 32 hơn, với diện tích ban đầu theo thiết kế 

là 10.000 m2. Từ năm 1993, nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh buôn bán của 

người dân địa phương, chợ đã được xây mới và đi vào hoạt động năm 1995. 
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Chợ có vào khoảng hơn 400 hộ kinh doanh với hệ thống ki ốt đổ bê tông, nhà 

lớn khung sắt mái tôn khang trang, khu hàng nông sản làm cột bê tông mái 

prô-xi măng. Đến năm 2006, nhờ nguồn tài chợ của một tổ chức phi chính 

phủ, chợ tiếp tục được cải tạo và nâng cấp. 

1.2.2.2. Cơ sở hạ tầng, vật chất 

Tổng diện tích đất hiện có: 8.200m2; Nhà khung tiệp: 720 m2; Nhà bán thịt 

mới xây: 600 m2; Nhà bán thịt mới xây: 600 m2; Nhà khu chợ bán rau: 240m2; 

Nhà khu ăn uống: 90m2; Hệ thống kiốt: 99 ki-ốt = 1.188m2; Nhà bảo vệ: 01 

nhà = 20m2; Nhà vệ sinh: 01 nhà= 33m2; Hệ thống chiếu sáng không có. Hệ 

thống điện kinh doanh, tiêu dùng: do các hộ kinh doanh tự kéo. Hệ thống 

phòng cháy, chữa cháy: không có họng nước phòng cháy chữa cháy, chỉ sử 

dụng bình bọt tại chỗ hiện có (PV Ban Quản lý chợ Quảng Oai). Toàn bộ cơ 

sở hạ tầng, vật chất của chợ được xây dựng và đưa vào sử dụng từ tháng 8 

năm 1995 đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Hệ thống tiêu thoát nước của 

chợ không đảm bảo, gây ngập lụt mỗi khi trời mưa. Bên cạnh đó, đường giao 

thông trong và ngoài chợ cũng không đảm bảo, chật hẹp, gặp khó khăn cho 

việc đi lại hoặc chữa cháy nếu xảy ra. 

Hiện trạng của chợ hiện nay, riêng chỉ có nhà bán thịt còn sử dụng tốt, mới 

đưa vào sử dụng năm 2013. Chợ có 358 hộ kinh doanh cố định và 182 hộ 

kinh doanh không cố định, buôn bán theo mùa vụ, tổng số ki ốt của chợ là 74 

với giá thuê 120.000đ/1 ki ốt/ tháng. Mặt hàng chủ yếu tại chợ là hàng nông 

sản, thực phẩm. Ngoài ra còn có kinh doanh vải, tạp hóa, tạp phẩm ăn uống. 

1.2.2.3. Tính chất và đặc điểm của chợ 

Nằm ở vị trí khá thận lợi về giao thông và có cở sở hạ tầng tương đối 

tốt, Chợ Quảng Oai đã trở thành một trong năm chợ đầu mối nông sản lớn của 

thủ đô (4 chợ khác là: chợ Gia Lâm, chợ Thanh Trì, chợ Từ Liêm, chợ Hoà 

Lạc). Vì thế, chợ đã thu hút được nhiều thương nhân đến làm ăn giao thương 

buôn bán. Hoạt động kinh tế thương mại dịch vụ phát triển hình thành nên hai 
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tuyến phố buôn bán đông đúc với nhiều các cửa hàng cửa hiệu kinh doanh 

mọc lên. Do đặc điểm kinh tế địa phương vẫn còn thuần nông nghiệp nên hoạt 

động sinh hoạt chợ Quảng Oai có nhiều những mối liên hệ và quan hệ trực 

tiếp với nông nghiệp và nghề thủ công truyền thống: nghề làm nón ở xã Phú 

Châu; nghề rèn, nghề mộc ở xã Đông Quang... và các làng nông nghiệp ở 

quanh thị trấn. Có thể thấy chợ Quảng Oai là đại diện thu nhỏ cho phương 

thức tổ chức sinh hoạt truyền thống của vùng châu thổ sông Hồng (sự kết hợp 

giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp với thương nghiệp tạo ra phương thức 

kinh tế bán buôn nhỏ, lẻ, thiếu tập trung). Chợ Quảng Oai với tính chất là chợ 

đầu mối nông sản nên chợ họp từ rất sớm, các lái buôn từ khắp trong và ngoài 

vùng tới chợ tiến hành các hoạt động giao dịch mua bán hàng hoá công khai, 

tập trung chủ yếu là khu hàng hoá nông sản. Các loại rau xanh, củ quả, rau 

hương liệu, các loại gia vị, các loại trái cây... được các lái buôn và tiểu thương 

mua từ vườn nhà các hộ dân, cũng có khi là được đem từ nơi khác đến. 

Nằm giữa hai tuyến phố Quảng Oai và Phú Mỹ và chịu sự quản lí trực 

tiếp của Ban Quản lí chợ, dưới sự giám sát Ủy ban Nhân dân xã Tây Đằng, 

chợ hoạt động cả ngày nhưng nhộn nhịp nhất là từ hai đến mười giờ sáng. Từ 

sáng sớm độ canh hai canh ba, chợ Quảng Oai đã phá tan màn đêm yên tĩnh 

bởi những tiếng rì rầm của những người họp chợ, tiếng xe máy ô tô chất đầy 

những hàng hoá từ khắp trong vùng tấp nập ra vào chợ. Các mặt hàng chủ yếu 

là các loại nông sản như rau củ quả: su hào, cải bắp, cải thảo, khoai tây, khoai 

lang, sắn, hành tây, hành lá, ớt chanh, cá chua, rau thơm các loại...; các loại 

trái cây như cam, bưởi diễn, dưa hấu, dưa mỹ (giống dưa có vỏ ngoài màu 

vàng), thanh long, nho, cam sành, quýt đường, táo, lê,... Trước kia, khi chưa 

được nâng cấp và xây mới, chợ họp muộn hơn bây giờ rất nhiều, để đáp ứng 

được nhu cầu của nhân dân trong khu vục cũng như trên địa bàn. Từ xa nhìn 

lại, cả khu chợ bừng lên bởi ánh điện, lấp loá ánh đèn pin, trong tiếng rì rầm 

xen lẫn những tiếng nao của những người bán hàng. Màn đêm cũng dần lùi xa 
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nhường lại cái bộn bề tấp nập của ngày mới ở chợ. Người đi xe máy, người 

đèo chở các loại hàng hoá, tiếng rầm rầm của những chiếc xe lôi với một tá 

hàng hoá là quần áo, rồi lạch cạch tiếng mở cửa khu ki ốt, điện cũng được bật 

sáng cả dãy cửa hàng, những người nói cười, họ bắt đầu công việc bày biện 

sắp xếp các mặt hàng của mình cho kịp ngày. Cả khu chợ đã thực sự trở mình 

và phải có đến vài trăm con người từ khắp mọi nơi, họ là người bán, người 

mua; tất cả chợ bỗng trở lên đông đúc ồn ào khiến ta quên mất cái cảm giác 

bây giờ mới 5 giờ sáng. Khu ki ốt phía ngoài là các cửa hàng cửa hiệu cũng 

đa phần mở cửa, có thể hoạt động kinh doanh mua bán vẫn còn chưa đi vào 

hoạt động, bởi người bán hàng ở phía ngoài lại bắt đầu ngày mới bằng mấy 

bài thể dục vận động cơ thể ngay trước cửa, rồi quét dọn vỉa hè đường phố 

trước (ki ốt) nhà mình; rồi kê kéo những tủ hàng bằng nhôm kính bầy biện 

hàng hoá là giầy dép, quần áo... mặt hàng là ba lô túi xách thì được treo lên 

tường, lên sào tre hay ống kẽm tròn bằng những chiếc móc sắt nhỏ có uốn 

hình chữ S. 

Ngày mới lên cũng là lúc chợ Quảng Oai và cả dọc hai con phố Quảng 

Oai và Phú Mỹ bắt đầu đi các hoạt động kinh doanh mua - bán tấp nập như 

vốn có. Những khu bên trong chợ là khu hàng rau, hàng cá, hàng bán đồ khô, 

đến khu hàng quần áo hay đồ mây tre đan là cái rổ cái rá, khu bán đồ nhựa, đồ 

gốm sứ chum vại bát đĩa... phía ngoài là chủ yếu các ki ốt quần áo, giày dép, 

ba lô mũ nón, đồ điện tử hàng gia dụng... Ban sáng thì là vậy, nhưng chiều 

đến, cả khu bên trong chợ lại chìm vào sự ảm đạm như bản chất vốn có của 

kiểu “chợ làng” đặc trưng của vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Hoạt 

động cũng như phương thức sinh hoạt của chợ vẫn còn ảnh hưởng bởi yếu tố 

sản xuất nông nghiệp truyền thống hằn sâu vào trong tâm thức người nông 

dân, sáng chạy chợ chạy búa, chiều lại lo công việc đồng áng cấy cày, rồi làm 

công việc chăn nuôi con gà con lợn. 
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Tiểu kết chương I 

Chợ có từ lâu đời gắn bó với đời sống lao động, sản xuất và trở thành 

một nét văn hóa đặc sắc của người Việt từ xa xưa. Văn hóa chợ thể hiện 

những khía cạnh nổi bật trong lối sống của người Việt: chợ quê truyền thống 

gắn chặt với kinh tế nông nghiệp nông thôn, lối sản xuất nhỏ lẻ, tự cung tự 

cấp, tự sản tự tiêu và đặc biệt với vai trò của người phụ nữ trong gia đình. 

Chợ hiện nay đã có nhiều biến đổi, khác hẳn so với chợ truyền thống. Tuy thế, 

những nét đặc sắc của văn hóa chợ vẫn không mất đi. Chợ Quảng Oai, Tây 

Đằng, Ba Vì, Hà Nội nổi tiếng là một trong năm chợ đầu mối nông sản của 

đồng bằng sông Hồng, là nơi thể hiện rất rõ sự biến đổi của văn hóa chợ từ 

truyền thống đến hiện đại. Với quy mô khá lớn, lượng người buôn bán ở chợ 

ngày càng đông, chợ Quảng Oai có một vai trò quan trọng trong đời sống cư 

dân địa phương xã Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội. 
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Chương 2.  

VĂN HÓA CHỢ QUẢNG OAI - TRUYỀN THỐNG VÀ BIẾN ĐỔI 

2.1. Các mặt hàng chính của chợ Quảng Oai 

Có thể nói mặt hàng chính, mặt hàng truyền thống và cũng là thế mạnh 

nổi bật của chợ Quảng Oai là các loại nông sản. Chính nhờ thế mạnh này mà 

chợ Quảng Oai được xếp là chợ hạng 1 và là một trong năm chợ đầu mối về 

nông sản của Hà Nội. Các mặt hàng nông sản hiện nay cũng đa dạng hơn 

trước đây, đủ chủng loại, đủ giá cả. Ông Chu Văn Bàn - một người dân cho 

biết: “Hồi xưa chợ nó chật hẹp, hàng hoá ít, thời kỳ khi kết thúc chiến tranh 

hoà bình vừa lập lại, trong chợ trước đây chỉ có hàng của nông dân thôi, bây 

giờ mọi khắp nơi chuyển về đây thì cái gì cũng có, nay có tiền mua cái gì 

cũng được, đời sống nhân dân vui vẻ và hạnh phúc. Ngày xưa chợ Quảng Oai 

cũ nằm ở phía ngoài bờ mương, hàng hoá ít giờ người ta gọi là khu chợ cũ 

(xóm chợ cũ). Từ khi chuyển về phía ngoài này gần Ủy ban Nhân dân hơn, 

chợ được xây mới khang trang hơn, người ở các nơi đổ về đây buôn bán hàng 

hoá cái gì cũng có”. 

Trong nhiều năm, mặt hàng nông sản từ hoạt động sản xuất nông 

nghiệp tại khu vực Ba Vì đã đạt được nhiều thành quả có giá trị to lớn. Với 

tổng sản xuất nông nghiệp đạt chiếm hơn 60,8% tổng giá trị của các kinh tế 

ngành công nghiệp và dịch vụ. Trong tổng giá trị các mặt hàng nông sản chủ 

yếu của địa phương lúa gạo là chiếm trên 70% duy trì ổn định kinh tế ở địa 

phương [28, tr. 327]. Ngoài ra, hàng hóa được bày bán ở chợ còn có các loại 

nông sản từ địa phương hay bên ngoài nhập đến, các loại rau củ quả xuất hiện 

bày bán ở chợ cũng rất đa dạng và phong phú. Câu “Mùa nào thức nấy” âu 

cũng không còn phù hợp cho lắm khi xuất hiện tại chợ Quảng Oai ngày càng 

nhiều các loại rau màu trái vụ. 

Nông sản miền quê theo chân những người nông dân ra tới chợ quê tụ 

hội cùng muôn vàn thứ hàng hoá khác... Đối với người dân, đặc biệt là người 
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dân quanh khu vực phố huyện Tây Đằng, họ luôn có một lòng tin và niềm lạc 

quan vào nền kinh tế thị trường tại địa phương, hơn nữa vào giai đoạn những 

ngày cuối năm (thời gian mà chúng tôi thực hiện điền dã tại chợ), người ta 

cũng không còn đặt vấn đề giá cao hay không cao hay yếu tố biến động về giá 

cả. Vào tháng cuối năm, các sản phẩm hàng hóa hết sức phong phú lại gắn 

chặt với nhu cầu tiêu thụ của người dân địa phương phục vụ tết cổ truyền. 

Vào giai đoạn này, từng chủng loại hàng hóa, từng loại hình kinh doanh sản 

phẩm các mặt hàng cũng tập trung về một khối thống nhất tạo ra sắc thái 

muôn màu của chợ. 

Khu bán hàng thuỷ sản diện tích cũng không rộng là mấy với 24 hộ 

kinh doanh các mặt hàng thuỷ sản chủ yếu là các loại cá nước ngọt như cá 

trắm, cá trôi, cá mè, cá chép, cá rô phi, tôm, cua ốc...; chỉ có 3 ki ốt là kinh 

doanh thuỷ sản biển từ các mặt hàng đông lạnh như cá nục, cá ngừ... và hàng 

thuỷ sản tươi sống như mực ống, tôm, cua biển, ngao,...  

Kinh tế phát triển, hoạt động kinh doanh cũng tương đối ổn định, người 

bán cá bây giờ tư duy cũng khác ngày xưa. “Ngày xưa, mấy loại cá to từ 4kg 

đến 5kg trở lên có bán được đâu, bởi một là nó đắt, hai là mua con cá to thế 

thì ăn đến bao giờ mới hết và phải nấu ra làm sao nên người ta ít mua, một 

điều nữa bởi lúc đó tủ lạnh không phổ biến như bây giờ, mua để lạnh để nấu 

dần. Ngày trước người ta thích mua theo ngưỡng những loại cá có kích thước 

vừa phải độ chừng khoảng 2kg quay lại là vừa, mấy con to chị toàn lựa đổ 

buôn tất dưới các chợ của Hà Nội”. Bây giờ trong những xô chậu có dung tích 

cực lớn kia là các loại cá to nhỏ đủ loại kích cỡ, cá chép độ từ 1 - 1,7 kg, cá 

trôi cá trắm cứ vào khoảng 3 - 5 kg, đôi khi có những con cá mè có trọng 

lượng lên tới cả chục kilogam. Dân quê mình giờ họ cũng sành ăn hơn rồi, 

mấy loại cá bé như cá rô, cá diếc bây giờ cũng chẳng mấy người ăn vì nhiều 

xương dăm. Các cô các chị bán cá ở đây chủ yếu lựa các con to mổ ra xẻ 

thành các khúc một cân một mà bán lẻ, theo giá từng loại cá mà bán. Đời sống 
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người dân bây giờ cao rồi. Người mua cá bây giờ tâm lý họ thích mua vừa đủ 

để nấu một bữa, sáng chiều đổi món chứ cũng ít khi nấu ăn nhiều bữa như 

ngày xưa các bà của ta thường làm” (PV chị Mơ - một người bán cá ở đây gần 

chục năm). 

 Khu hàng thực phẩm có diện tích 600 m2, trước đây thường là những 

chiếc bàn gỗ cũ kỹ ọp ẹp, luôn ẩm thấp, nhếch nhác, trên đó, người ta bày thịt 

lợn để bán. Kiểu bày bán này ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh và nhất là 

không đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ khi chợ được xây mới, 

khu bán thịt được xây dựng kiên cố với các quầy xây bằng gạch, xi măng, mặt 

bàn được ốp đá men trắng rất sạch sẽ, có bồn rửa… khang trang, hiện đại. Các 

hộ tiểu thương kinh doanh mặt hàng thực phẩm, sau khi được ban quản lý chợ 

bàn giao các quầy buôn bán mới đều rất hài lòng, phấn khởi. Bà Tâm chủ 

quầy bán thịt lợn cho hay: “Chợ làm lại khu bán hàng mới sạch sẽ, thông 

thoáng. Hàng thịt chỉ cần có mỗi điều này, bởi như ngày trước thì toàn mặt 

bàn gỗ, nhây ra toàn là mỡ với máu me, khâu lau rửa vệ sinh nơi buôn bán rất 

khó khăn, rồi sinh ra toàn là ruồi muỗi, người tiêu dùng vào chợ ngại mua loại 

thực phẩm khu này”. Còn bà Nguyễn Thị Thuận - chủ quầy khác, chia sẻ: 

“Hăm mấy năm nay, tôi bán thịt tại chợ. Khi còn ở chợ cũ, do môi trường 

không đảm bảo nên việc buôn bán nhiều ế ẩm. Từ khi chuyển qua chợ chỗ 

mới, tôi thấy rất phấn khởi vì khách hàng ngày càng đông”. Bà Nguyễn Thị 

Hồng - một người đi mua hàng là người dân ở xã Chu Minh, nhận xét: “Tôi 

thường xuyên ghé chợ huyện Tây Đằng vì mọi thứ đều sạch sẽ, thoáng đãng. 

Hàng thịt ra hàng thịt, hàng rau ra hàng rau. Chợ có hệ thống nước sạch và 

cống thoát nước thải nên không còn xảy ra tình trạng hôi thối như cũ trước 

nữa. Vì thế, chẳng riêng gì tôi, nhiều người tiêu dùng khác cũng thấy an tâm 

khi sử dụng thực phẩm tại chợ này” (Tư liệu điền dã tháng 8/2015). 

Chợ còn có 76 hộ kinh doanh các mặt hàng giày dép, quần áo. Hàng 

quần áo chợ Quảng Oai nhìn chung cũng nhiều mẫu mã đẹp và đa dạng, 
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chẳng kém các chợ nghệ ở Sơn Tây và Hà Nội. Trước cứ nhắc đến đi mua 

quần áo và giày dép... là học sinh và thanh niên lại kéo nhau đi mua ở Sơn 

Tây. Giờ ở chợ cũng có nhiều cửa hàng, cửa hiệu được trang trí, biển bảng 

quảng cáo khá là đẹp và hàng hoá lại nhiều và phong phú nên người dân cũng 

đỡ phải đi xa để mua. Những năm đầu khi chợ mới đi vào sử dụng, các hộ 

kinh doanh quần áo chỉ có độ năm sáu nhà, khá là ít, cả phố lúc đấy gần như 

chẳng có nhà ai làm nghề buôn bán quần áo may sẵn cả. Có chăng thì cũng 

chỉ mấy người bán lẻ mấy loại quần áo gia công như những chiếc áo phông 

không cổ trắng mỏng, mấy chiếc áo ba lỗ, vài ba cái quần cái áo lót nam nữ. 

Bởi vì, giai đoạn những năm này, mặt hàng quần áo may thủ công vẫn còn 

khá thịnh hành và phổ biến. Người dân vẫn quen với việc ra các hàng may, để 

đo và cắt cho mình một bộ quần áo theo chuẩn theo ý thích. Cả phố có 5 nhà 

làm nghề may có tiếng ở đất chợ là nhà may Minh Hùng, may Nga Anh, may 

Thuyết Dung, nhà may Hùng Dung. Họ đều là những thợ may có tay nghề 

cao. Nhưng thời kì hưng thịnh của nghề may cũng dần lung lay và thui chột 

dần bởi sự phát triển như vũ bão của nền kinh tế thị trường trong giai đoạn 

mới. Quần áo hàng may sẵn tràn ngập thị trường, với giá rất rẻ, có thể nói là 

rẻ hơn nhiều so với đồ may, mà chủng loại màu sắc lại đa dạng và phong phú. 

Nghề may cũng chẳng đứng chân được lâu, sự thay đổi lớn của các hiệu may 

những năm tiếp theo là chuyển sang sửa chữa là chính. Ông Hùng - chủ nhà 

may Hùng Dung cho biết: “Quần áo may sẵn bán tràn ngập thị trường, trước 

có một hai nhà bán quần áo chủ yếu là áo phông, áo lót, áo khoác… Giờ họ 

bán cả quần áo sơ mi các loại, có đủ cả kích cỡ màu sắc, người cao hay người 

thấp, người béo hay người gầy, già trẻ gái trai chỉ cần bỏ công ra chừng mười 

phút để xem là đã chọn cho mình một chiếc áo ưng ý, mặt hàng quần áo này 

giá rất rẻ, lại không kén khách. Chứ như ngày xưa, để may một cái áo, cái 

quần, người ta phải ra phải đo để may, rồi lại hẹn ba ngày sau đến lấy. Giờ thì 

chỉ cần có tiền loáng một cái có thể mua được vài cái”. Thợ may ở đây do vậy 
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chuyển sang sửa chữa là chính, vì đôi lúc hàng may sẵn có cái bất cập là mua 

về lại có khi vẫn phải chiết bớt gấu hay nới ra cái ly, cắt bớt cái gấu, sửa cái 

khóa. Gần như tất cả những người làm nghề may mặc đều không chống đỡ 

nổi trước sự bùng nổ của nền kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường giai đoạn 

những năm 2000, thế rồi nghề may cũng lụi tàn. Ông Hùng - chủ nhà may 

Minh Dung chia sẻ: “Nhà Minh Hùng đầu phố là một trong những nhà may 

vào bậc kỳ cựu, vào thời điểm 1998 đến 2000, ông còn may và đóng được cả 

Complet, chứ ở đây không ai may được cả, nên cũng trụ được lâu vì có nhiều 

khách là quan chức, cán bộ công nhân viên chức trong khối ủy ban vẫn ra 

may sửa chữa Complet liên tục. Khi ở chợ cũng có những hàng bán Complet 

may sẵn thì ông Hùng mới chuyển sang bán giầy dép da như ngày nay. Trước 

kia, ông chẳng rượu chè gì, giờ ngồi bán giày dép nghĩ nhiều cũng thấy chán 

nản thì ông mới hay uống rượu nhiều. Ngày xưa tôi còn học may ở nhà ông 

ấy gần hai năm, rồi về mở của hàng làm may mặc ấy chứ. Nhà may Nga Anh 

cũng có tiếng ở đấy song cũng sớm bỏ nghề, bán máy chuyển sang buôn bán 

quần áo, được vài năm thì bệnh tật rồi lại cho thuê lại cửa hàng. Giờ chỉ còn 

mỗi nhà bà Thuyết là còn làm may nhưng giờ cũng có ai may vá gì đâu, cửa 

hàng đó chủ yếu sửa chữa là chính, cũng thi thoảng có mấy người đứng tuổi 

ra đó may một hai bộ mặc dân dã, chuyển sang làm thêm ít hụi họ, chơi 

phường chơi hội gì đấy. Đến những năm 2010, nghề may mới thực sự “chết” 

hẳn, chẳng ai làm nữa, ngay cả bản thân nhà tôi cũng phải bán máy, chuyển 

sang buôn bán hoa quả nhì nhằng, thế mới nói “Sinh nghề tử nghiệp” chẳng 

có sai”. Ông cho biết thêm: “mười năm về trước, chợ nó cũng sập sệ thôi, giờ 

thì sạch đẹp rồi, ki ốt cửa hàng được đầu tư khang trang. Người ta đua nhau 

làm biển hiệu lớn biển hiệu nhỏ, quảng cáo chi chít…”. 

Khi được hỏi về tình hình kinh doanh, ông Thiện - một người bán quần 

áo chia sẻ thêm: “Năm nay kinh tế khó khăn người xem nhiều hơn người 

mua... Chưa năm nào bán lại chậm như năm nay, vào vụ đông rồi mà trời vẫn 
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còn nắng ấm quá, chẳng biết khi nào trời mới rét”. Với người bán hàng quần 

áo, mùa đông là cơ hội để buôn bán các loại quần áo ấm, cái tâm lý này sinh 

ra từ nét văn hóa ở nông thôn cuối năm đi mua sắm quần áo tiện sắm sửa cho 

cái tết luôn. Tết thì ai cũng phải bảnh, ai cũng phải làm mới lại cho mình sau 

một năm vất vả. Chẳng như dưới thành phố “mùa nào mốt ấy” (Tư liệu điền 

dã tháng 1/2016). 

Hàng điện tử, đồ gia dụng là mặt hàng kinh doanh của 20 hộ bên trong 

và ngoài chợ. Đối với nhiều người vùng nông thôn, khi cần phải mua một 

thiết bị máy móc thuộc loại hiếm hoặc độc thì bao giờ chợ ngay đầu phố cũng 

là sự lựa chọn đầu tiên. Điều này cũng dễ hiểu bởi nơi đây có muôn vàn 

chủng loại sản phẩm khác nhau, thỏa sức cho khách hàng lựa chọn. Khu buôn 

bán mặt hàng này ở chợ Quảng Oai được bắt đầu xuất hiện khoảng những 

năm 1995. Đó là khi một số người đi làm xa trở về địa phương, hoặc từ nơi 

khác đến mang theo các sản phẩm, loại hàng hóa này về chợ buôn bán. Cũng 

theo một số người dân sống lâu năm ở đây, chỉ có hai nhà là nhà Lương Thơm 

và nhà Thắng Tần là có hai cửa hàng kinh doanh mặt hàng đồ điện vào bậc 

lớn nhất ở khu vực chợ Quảng Oai, ngoài ra còn một số cửa hàng buôn bán 

nhỏ hơn cùng kinh doanh chủng loại mặt hàng này. Chủng loại chủ yếu là các 

loại đồ điện dân dụng như nồi cơm điện, quạt điện, ấm nước điện, bóng đèn, 

dây điện các loại… 

Hiện nay, ngoài các mặt hàng truyền thống, các thương nhân, đặc biệt 

là các thương nhân trẻ tuổi bán gì trong chợ? Với người dân quê và các quan 

hệ thương mại tại chợ quê thì quá trình tham gia vào những quan hệ thị 

trường kinh doanh ngày càng đa dạng và phong phú, phức tạp. Vào các sạp 

hàng ở chợ, đội ngũ tiểu thương trẻ đang ngày một tăng. Nhiều bạn sau khi tốt 

nghiệp một số trường đại học sau khi không tìm kiếm được cơ hội làm việc ở 

Hà Nội đã chọn cách về quê lập nghiệp, cũng có không ít người là những 

thiếu nữ thôn quê chẳng theo sự nghiệp đèn sách, sớm tự tìm đường lập 
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nghiệp ở quê rồi kiếm một tấm chồng, người thì làm ruộng làm vườn hằng 

ngày chạy chợ, có người may mắn hơn thì thuê ngay một gian ki ốt hay một 

sạp kinh doanh chừng 9m2 tại chỗ nào đó ở chợ hoặc một ki ốt ngoài chợ với 

diện tích chừng 30m2 . Với số vốn ít ỏi chừng 50 triệu đồng hoặc chỉ 20 đến 

30 triệu đồng, họ sẽ kinh doanh gì? Trong thời buổi kinh tế thị trường khó 

khăn, con người ta thường phải nghĩ tới nhiều hơn một “kế sinh nhai”. 

Bán quần áo, giày dép thường rất được các bạn trẻ yêu thích bởi vừa 

mất vốn ít, thu lời nhanh, vừa thỏa niềm đam mê thời trang của mình. Với số 

vốn 15 đến 30 triệu đồng, đã có thể mua hàng thời trang giá rẻ với giá các sản 

phẩm khoảng từ vài chục hay từ 100 đến 300 nghìn đồng có sẵn về bán mà 

không quá kén khách hàng. Vào thời buổi bùng nổ công nghệ thông tin và các 

thiết bị điện tử hiện đại, các bạn trẻ bây giờ cũng đã sử dụng tốt các sản phẩm 

điện thoại thông minh có giá một vài triệu đồng,  hình thức kinh doanh online 

phát triển. Hảo - một cô gái sinh năm 1995 là chủ một sạp quần áo nhỏ trong 

chợ cho biết: Các loại áo quần bình dân có giá rất rẻ, có giá bán ra chỉ 30 đến 

40 nghìn đồng một cái áo phông mặc mùa hè, các loại quần bò có giá từ 180 

đến 200 nghìn đồng, với áo sơ mi chỉ khoảng 120 nghìn đủ các chủng loại 

mẫu mã hay màu sắc. Ý tưởng của cô bắt đầu bằng mấy câu chuyện kinh 

doanh mà vô tình cô lướt web đọc được. Cô cho biết: đầu tiên, cần tìm hiểu rõ 

về các nguồn hàng. Có nhiều cách để bạn lấy hàng giá sỉ như chợ đầu mối 

(Ninh Hiệp, Đồng Xuân…); mua lại của các shop khác; trực tiếp đi đánh hàng 

các chợ ngoài vùng có giá thấp hơn ở đây; mua hàng online qua website nước 

ngoài (Alibaba, eBay, Gmarket…). Cô có thể xem chi tiết trên mạng. Hoặc 

nếu dành quan tâm nhiều hơn đến hàng cao cấp, với 50 triệu đồng, nhiều khi 

cô có thể bán hàng order bằng cách có sẵn nguồn hàng, đăng ảnh và mô tả của 

sản phẩm lên Facebook, diễn đàn và website bán hàng để khách hàng đặt cọc. 

Sau đó lấy hàng về rồi giao cho khách. Bán hàng order thường sẽ khó khăn 

hơn bán hàng có sẵn. Nếu muốn bán được nhiều hàng, sản phẩm của bạn cần 

http://blog.bizweb.vn/ban-hang-thoi-trang-order-lam-the-nao-de-thanh-cong/


33 

 

phải đẹp, độc đến mức nếu không mua ở đây sẽ khó tìm được ở shop khác, 

đồng thời giá cả phải cạnh tranh và cam kết giao hàng đúng hẹn. Trước kia cô 

mới làm về nghề này cũng chủ yếu là giới thiệu, chào hàng rồi bán cho mấy 

người quen, các anh chị em cô dì chú bác trong gia đình, bạn bè đang chơi ở 

quê, hoặc mấy người bạn đang đi học ở Hà Nội, họ mua ủng hộ cho việc kinh 

doanh của cô.  

Hàng thùng, hàng sida là tên gọi của các loại quần áo cũ được bầy bán 

ở chợ khoảng độ mười năm trở lại đây. Lịch sử của loại hàng hóa này xuất 

phát từ những năm đầu của thập niên 80, và được bầy bán chủ yếu ở trung 

tâm các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số trung 

tâm của các thành phố lớn khác trong cả nước. Nguồn gốc của những loại 

hàng hóa này là những thùng quần áo cũ từ tổ chức hợp tác phát triển quốc tế 

Thụy Điển viết tắt là SIDA. Ngoài tên gọi là hàng sida nó còn có nhiều tên 

gọi khác như hàng Seconhand, hàng thùng, hàng si, hàng đổ đống. Hiện nay 

việc mua bán hàng si trở thành xu hướng thu hút đông đảo số lượng khách 

hàng. Chỉ thoáng qua một dãy các sạp hàng kinh doanh buôn bán quần áo, 

chúng ta có thể thấy nó được bầy bán la liệt chỉ với một tiêu chí là “độc, rẻ, đa 

dạng”. Vì có giá rẻ và không quá kén khách, loại hàng hóa này đáp ứng được 

những khách hàng có hầu bao eo hẹp. Từ 5 giờ đến 6 giờ sáng, người ta kéo, 

đẩy những chiếc xe thùng tôn được chế theo kiểu xe bò kéo ra chợ bầy bán. 

Nguồn gốc của nhũng loại hàng hóa này có xuất phát từ Trung Quốc được 

đóng thành những bao tải lớn, người ta tháo bao tải ra sắp xếp tùm lum theo 

lô theo đống để bán, đặc biệt là quần áo ấm. Phỏng vấn một cô gái trẻ có tên 

là Linh sinh năm 1992, cô cho hay: cùng với xu hướng chuộng hàng độc hay 

hàng hiệu giá tốt, trào lưu săn quần áo hàng thùng trở nên nóng sốt. Buôn bán 

hàng thùng cũng được nhiều người lựa chọn bởi vốn khởi nghiệp ít, lãi cao. 

Thực tế, có nhiều shop hàng thùng trở nên nổi tiếng, khách ra vào nườm 

nượp, đặc biệt là sau mỗi một thông báo cho bạn bè hay người quen khi lấy 
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hàng về. Cô vui vẻ nói: “Tại sao không thử duyên kinh doanh của mình?” để 

bán hàng thùng, hàng Sida. Có được nguồn hàng tốt, mỗi kiện hoặc bao tải 

hàng khoảng 50, 80 đến 100kg, bạn sẽ phải bỏ ra khoảng 5 đến 10 triệu đồng 

để thu lãi gấp 2 hoặc 3 lần, với hàng hè thường giá nhập sẽ rẻ và được nhiều 

sản phẩm hơn. Tuy nhiên, kinh doanh hàng thùng cũng như một canh bạc. 

May mắn có được kiện hàng đẹp còn không thì phải kiện hàng “làm giẻ lau” 

gần hết, không những không có lãi mà còn bị lỗ nặng. Vì thế, hãy lưu ý khi 

lựa chọn nguồn hàng thùng, gây thiện cảm với đầu mối để họ truyền kinh 

nghiệm lựa chọn kiện hàng cũng như tạo điều kiện đổi kiện nếu chất lượng 

không đẹp. Với số vốn 10 triệu, bạn nên tìm đến các chợ đầu mối như Hàng 

Da, Đông Tác (Hà Nội), chợ Nghệ. Làm kinh doanh kiểu này cũng có nhiều 

rủi ro. Kinh nghiệm của cô từ khi mới bắt đầu kinh doanh, chưa có nhiều mối 

quan hệ cũng như hiểu biết, cô thường mua hàng nhặt, không nên mua theo 

kiện, tuy đắt hơn nhưng sẽ an toàn, đảm bảo hơn. Sau khâu nhập hàng chính 

là khâu mông má lại sản phẩm và cho chúng lên kệ hoặc bán online. Lập một 

trang Facebook để bán hàng và thông báo lịch mở kiện, quảng bá đến với 

cộng đồng là một trong những cách làm tốt cho kinh doanh hàng thùng nói 

chung. Cũng có thể bán ở chợ, vỉa hè kết hợp bán online. 

Bán đồ lặt vặt được coi là một trong những ngành “hot” hiện nay ở chợ 

Quảng Oai. Tận dụng tâm lý “ngại đi”, tiết kiệm thời gian cùng với nhu cầu 

ngày càng tăng của người tiêu dùng, nhiều bạn trẻ khéo tay, có khiếu nấu ăn 

một chút có thể tự mình hoặc lập nhóm cùng kinh doanh đồ ăn vặt online. Với 

môi trường online, bạn bỏ qua được rất nhiều chi phí từ thuê, trang trí cửa 

hàng hay các chi phí phụ khác mà chỉ cần làm tại nhà của mình. Vì thế, nếu 

bạn đang có trong tay dưới 10 triệu vẫn có thể thỏa sức kinh doanh. Đầu tiên, 

bạn nên tìm hiểu nhu cầu của người tiêu dùng, họ thường gọi món gì như chè 

cháo, đồ ăn vặt, bánh trái…, đối tượng là ai ví dụ nhân viên văn phòng, học 

sinh,… Sau đó lên kế hoạch chi tiêu cho các khoản nguyên vật liệu. Thời gian 

http://blog.bizweb.vn/goi-y-cac-dau-moi-quan-ao-hang-thung/
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đầu, nên quảng bá mạnh mẽ trên mạng xã hội, diễn đàn để mọi người biết đến 

và đặt hàng. Công thức để kinh doanh đồ ăn vặt thành công là đồ ngon, đẹp 

mắt cộng  giá cả phù hợp và đặt hàng dễ, giao hàng nhanh cộng phong cách 

phục vụ nhiệt tình. Thảo - một chủ hàng bán đồ ăn vặt chia sẻ: Khi có một số 

vốn nhất định, điều cần thiết bạn nên làm là có một website bán hàng “chính 

chủ”. Chính nó sẽ giúp bạn chắp cánh cho thương hiệu, quảng bá đến mọi 

ngóc ngách của Internet và quy tụ, duy trì doanh số hàng tháng. Với gói thiết 

kế web eGold của Bizweb, chỉ cần 3.000/ngày là bạn đã sở hữu một website 

chuyên nghiệp, bao gồm tất cả tích hợp, từ phần mềm bán hàng Sapo, email 

marketing Bizmail, quảng cáo Vietclick, phiên bản web mobile cùng nhiều 

tính năng khác… Bạn có thể tham khảo để lựa chọn một đơn vị thiết kế web 

chuyên nghiệp nhất. Những ý tưởng Bizweb giới thiệu cho bạn ở trên là thiết 

thực và không cần quá nhiều vốn. Tuy nhiên, để thành công không phải ai 

cũng làm được. Đầu tiên, bạn hãy gạt bỏ suy nghĩ là ngay lập tức bạn sẽ sở 

hữu khoản thu nhập khủng như kiểu “buôn bán hàng cấm”, “làm giàu không 

khó” đi. Thay vào đó là lập kế hoạch từng bước và kiên trì. Thành công sẽ 

đến với những ai có tầm nhìn xa. Không phải ngẫu nhiên các chủ shop như 

mình có nhiều vốn để đầu tư một cửa hàng hoành tráng như vậy, mà khi mới 

bắt đầu với những điều nhỏ hơn, đơn giản hơn và lấy đó làm vốn xoay vòng, 

mở rộng quy mô lớn dần (Tư liệu điền dã tháng 1/2016). 

Đây là một số hình thức kinh doanh kiểu mới ở chợ Quảng Oai, thường 

thì đội ngũ làm kinh doanh kiểu mới là những người trẻ có độ tuổi từ hai 

mươi đến ngoài ba mươi tuổi một chút. Họ là đại diện một thế hệ trẻ năng 

động, tràn đầy tự tin và lòng nhiệt huyết trên đường khởi nghiệp của bản thân. 

Họ đưa về các phương thức kinh doanh kiểu mới cho một phần khu chợ, từ 

bán hàng hay tiếp thị đều trẻ trung hơn, hiệu quả hơn, bỏ xa cái lề thói buôn 

bán kiểu cũ đơn giản và bị động. 

http://www.bizweb.vn/thiet-ke-website-gia-re.html
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2.2. Các hình thức kinh doanh ở chợ Quảng Oai 

Con người tồn tại trong môi trường văn hóa, môi trường ấy thể hiện 

qua không gian và thời gian. Trong phương thức hoạt động kinh doanh của 

những hộ buôn bán quanh chợ, quan niệm cũ xen lẫn với những quan niệm 

mới của thời đại, những người mang tư duy nhanh nhạy hơn trong cộng đồng 

làng quê ấy truyền lại cho con cháu kinh nghiệm giữa vấn đề trau dồi kiến 

thức trong môi trường văn hóa và những xung đột lợi ích kinh tế ở không gian 

chợ, từ kinh nghiệm thực tiễn đưa ra những phương thức ứng xử phù hợp để 

tồn tại và phát triển cùng với những biến động của xã hội, những biến động 

của lịch sử. 

Tìm hiểu về chợ quê và sự biến đổi mà bỏ qua phương thức hoạt động 

truyền thống của chợ thì khó mà có thể đánh giá được một cách đúng mức 

cũng như chính xác sự biến đổi của chợ. Bản chất của phương thức sinh hoạt 

chợ lại phải phù hợp với phương thức sản xuất ở từng nơi mà chợ tồn tại. Với 

các thành phố hay các khu đô thị - khu vực có phương thức sản xuất kinh tế 

mang tính chất công nghiệp và dịch vụ thì phương thức sinh hoạt chợ cũng 

tựa theo phương thức hoạt động công nghiệp và dịch vụ như thế, ví dụ 

phương thức sinh hoạt chợ mang tính chất lớn, buôn bán mang tính chất 

chuyên doanh (bán chỉ một mặt hàng chuyên biệt, hay một vài mặt hàng cũng 

có tính chất như vậy) thì sẽ hình thành nên phố buôn bán chuyên doanh: phố 

bán hàng may mặc (quần áo, mũ nón, giày dép...); phố bán đồ điện tử ( ti vi, 

đầu DVD, loa, đài...); phố bán đồ gia dụng... Chợ Quảng Oai nằm ở vùng 

nông thôn, sản xuất nông nghiệp vẫn là chủ yếu, nên phương thức hoạt động 

của chợ vẫn dựa vào nông nghiệp. Hoạt động tổ chức buôn bán trao đổi vì thế 

mà cũng tương ứng, với lối sản xuất hàng hoá nhỏ lẻ, thiếu tập trung, dễ bị 

phân tán, dẫn đến tính đa dạng trong hoạt động sản xuất của khu vực. Tính tự 

quản tương đối về chính trị, độc lập về kinh tế là cơ sở để đánh giá chợ Quảng 
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Oai hình thành và phát triển với đầy đủ các yếu tố của một hình thái chợ quê 

truyền thống. 

Cái thu hút người ta đến với chợ trước hết bởi ở chợ, giá cả phải chăng 

hơn những chỗ khác, hàng hóa lại tươi ngon, dễ chọn, dễ mua: “Chợ giờ hiện 

to, mình ra chợ tìm mua cái gì cũng có, giá cả lại dân dã, cũng hợp với túi 

tiền. Chị đi chợ mua ít đồ để nấu bữa trưa, tiện đi mua ít cây rau su hào giống 

về trồng ở vườn” (một người dân chia sẻ), hay một bạn sinh viên đang theo 

học ở Hà Nội chia sẻ sự bất ngờ của cô: “Ở dưới thành phố đi chợ giờ như 

mất cắp ấy vì cái gì cũng phải mua, mua vèo vèo cái hết tiền triệu, về đây đi 

chợ ở quê thích thật cái gì cũng rẻ” (Tài liệu điền dã tháng 1/2016). 

Chợ là nơi tiêu thụ số lượng lớn hàng hóa, tuy nhiên cũng tùy theo mùa 

vụ. Đã chục ngày lọ mọ đi ra chợ từ canh ba, tôi có dịp tiếp xúc với chú 

Bường - một người làm nghề bán dừa và sơ chế dừa ở chợ mười lăm năm, chú 

cho biết: một dịp cuối năm và ra giêng là ki ốt của chú hoạt động hết công 

suất, cả gia đình từ bản thân chú, vợ các con gái, con rể và cậu con trai của 

chú đều làm dừa tất bật cả, nhiều lúc mệt lắm nhưng phải cố. Sản phẩm dừa 

được sơ chế cứ năm mươi nghìn đồng một cân ở dạng dừa ruôi sẵn, mỗi ngày 

nhà chú cũng phải bổ tầm năm đến bảy trăm quả hoặc ngày thường thì ít hơn, 

cứ bán tầm hai đến hơn hai trăm quả. Vào mùa dừa, số lượng dừa chú Bường 

bán ra được nhiều nhất trong năm. Cứ từ tháng tám âm trở đi là thời điểm ở 

làng quê hay có các sự kiện lớn đặc biệt là cưới hỏi cỗ bàn… thì người làm cỗ 

thường chọn dừa là một nguyên liệu cho một vài món trong mâm cỗ như xôi 

dừa đỗ, xôi dừa gấc. Giờ lạc khô hay đỗ xanh có giá cao nên người ta chuyển 

sang đồ xôi dừa cho rẻ, hai nữa xôi dừa ăn cũng thơm ngon, lại được cái là lạ 

miệng và rất được ưa chuộng. 

Một người bán đồ khô chia sẻ: “Tôi bán hàng đồ khô cũng ba chục năm 

rồi. Tôi chỉ bán mấy đồ lặt vặt này, đồ khô thì bán quanh năm, chứ cũng 

chẳng theo mùa vụ gì cả, ngày thường hay ngày tết thì cũng cứ bán túc tắc 



38 

 

thế. Mấy loại ngũ cốc khô như lạc, đậu xanh, đậu đỏ, tỏi khô, hành khô, ớt 

khô, hạt tiêu, mắm muối,… mấy loại đồ biển khô như cá chỉ khô, cá mực khô 

hay như các loại khác như măng khô, cải khô, rong biển… Bây giờ có tuổi 

rồi, ngồi ở nhà thấy buồn chân buồn tay, dạo ốm ở nhà nửa tháng mà cứ nhớ 

hàng nhớ chợ. Mấy đứa con đứa cháu bảo tôi trả lại cái ki ốt về nhà nghỉ ngơi. 

Khổ một nỗi, không ra thì nhớ, mà được cái việc buôn bán cũng nhẹ nhàng, 

có vận động chút người nó cũng khỏe ra. Con người ta đâu phải cứ nghỉ ngơi 

ăn uống là khỏe mạnh được đâu, tôi buôn bán ngoài này lời lãi chẳng đáng 

bao nhiêu nhưng được cái tinh thần vui vẻ là “vui nhà vui chợ”” (Tư liệu điền 

dã tháng 12/2015). 

Phố Quảng Oai đường Phú Mỹ có một tuyến đường cắt ngang qua chợ, 

đây cũng là tuyến phố có hoạt động kinh doanh buôn bán sầm uất quanh năm. 

Trải dài trên con đường là cả dãy phố kinh doanh đủ các loại mặt hàng từ 

quần áo, giày dép, các cửa hàng tạp hóa buôn bán các loại bánh kẹo, rượu bia, 

thuốc lá, các cửa hàng bán hàng hoa quả, cửa hàng bán đồ điện tử, các mặt 

hàng đồ gia dụng... 

Một cửa hàng vào loại vừa nằm ở ngay đầu phố mà chúng tôi có dịp 

ghé qua là của chị Hằng - một người bán hàng hoa quả ở đây cũng nhiều năm, 

chị sở hữu ba gian ki ốt ngay mặt đường chủ yếu là bán buôn. Cuộc sống gia 

đình cũng chẳng mấy ấm êm, bởi tính chị là người tham công tiếc việc, ngày 

ngày buôn bán đầu tắt mặt tối chẳng bao giờ đi đến đâu. Quanh năm suốt 

tháng ngày tết, ngày giỗ gần như chỉ có anh chồng chị phụ trách, chị bảo: 

“Chỉ cần nghỉ một ngày là chết, vì hàng hóa chị đổ buôn lại luôn luôn nhiều 

hàng, hàng bán toàn là các loại trái trăng hoa quả. Hoa quả, để không nó cũng 

tự hỏng rồi huống hồ lại còn đóng cửa, thôi thì cứ mở cửa như vậy, gặp người 

thì buôn, gặp người thì bán nó cũng đỡ. Bán hoa quả vất vả lắm, chứ có như 

buôn bán cái loại hàng hóa như quần áo giầy dép, hay đồ điện tử kia đâu. Bán 

hoa quả như chị thì trời nắng nóng, nhiệt độ cao hoa quả cũng hỏng hết là lại 
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lỗ, loại hàng này buôn đi mua về liên tục, nên phải ăn ngủ tại cửa hàng luôn. 

Trước thì còn vất vả mỗi khi trời rét, mưa dầm gió bấc, mùa hè thì nóng lại 

nhiều muỗi. Đợt này có con nhỏ, anh chị làm thêm cái gác xép nên cũng đỡ 

mệt mẹ ốm con. Anh thì cứ phải kê cái chõng gấp mà ngủ trông hàng quanh 

năm kể từ đêm cũng như ngày” (Tư liệu điền dã tháng 12/2015). 

Xung quanh chợ có một hệ thống ki ốt lớn mạnh với 99 ki ốt, có tổng 

diện tích 1100m2. Ngoài ra, cả khu phố là hàng trăm cửa hàng kinh doanh 

buôn bán, đất chính chủ ở đây chỉ có năm nhà, đều rộng rãi, có mặt tiền cả 

chục mét. Đa phần các gia đình ở đây đều có cửa hàng để cho thuê, nhà có 

đông con nhiều cháu, thì chia cho mỗi người một gian cửa hàng cũng khá 

rộng để làm kế sinh nhai. Cuộc sống của con cháu họ lấy cửa hàng phát triển 

kinh doanh buôn bán làm thế căn cơ, cốt là mong sao việc buôn bán ở chợ 

được mua may bán đắt, từ từ mà khấm khá lên. 

Một người có cửa hàng buôn bán tạp hóa từ rất lâu ở đây, cụ bà 

Nguyễn Thị Cải năm nay đã hơn 85 tuổi kể lại: ngày xưa gia đình của cụ ở 

trong thôn Bắc, gia đình cụ có bốn chị em gái, nhà cụ ông bà không có con 

trai. Lớn lên thì cụ lấy chồng người làng sinh được tám người con tất cả, cả 

hai cụ ra ở riêng bố mẹ cho mảnh đất ngoài này, sau này cả khu vực thành 

chợ thành phố. Từ những thập niên năm mươi của thế kỉ trước, cụ đã làm biết 

bao nhiêu là nghề, cụ cũng đã biết đi buôn từ những năm 1960, từ chợ Đồng 

Xuân, chợ Gia Lâm, chợ Long Biên, chợ Cầu Giấy. Suốt những năm tháng 

chạy chợ Hà Nội ấy là những đêm ngủ ở các vỉa hè phố Khâm Thiên, phố Cầu 

Giấy, chợ Hàng Da… Cụ dừng chân buôn bán, từ gói thuốc mấy hào đến 

thước vải, cân gạo, cân khoai. Cả cuộc đời của cụ đi qua bao nhiêu gian khó, 

cùng với hai cuộc chiến tranh chống Pháp, đuổi Mỹ suốt mấy chục năm trời, 

mãi đến năm 1975 thống nhất đất nước, hòa bình lập lại, nhưng cũng chẳng 

được lâu. Đến năm 1978, 1979 thì lại đánh nhau với Polpot, đánh nhau với 

Tàu. Ông thì đi bộ đội năm 1954, rồi xuất ngũ nhưng đến năm 1967, ông lại 
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có giấy gọi “đi B” đến năm 1968, bộ đội ta đánh lớn cũng chẳng có thư từ gì 

làm cụ (cụ cố) ăn ngủ không yên, mãi đến năm 71 thì về. Cụ bảo: “ngày xưa 

muốn vào chợ buôn bán phải biết đọc, khi đi qua cổng và phải đánh vần được 

các chữ trên tường được viết bằng vôi sống ở cổng người ta mới cho vào chợ, 

có mấy bà chẳng đánh vần được người ta nhất quyết không cho vào chợ cứ 

ngồi khóc rưng rức đến trưa”. Ngày xưa không điện, thậm chí không đèn, 

cuộc sống cứ luẩn quẩn với việc đồng áng, chợ búa gọi là có hạt muối, lọ 

mắm… Rồi cuộc sống cũng có bước đổi thay, dân cư ở nhiều nơi về đây làm 

ăn buôn bán, chợ búa phố xá hàng quán từ đó mọc lên đi vào ổn định cuộc 

sống những năm 60. Đến năm 1980, một nhóm người từ Sơn Tây, Phú Châu, 

Tản Hồng… đến khu vực này định cư, nhận thấy đây là khu vực gần với các 

cơ quan, trường học, lại là khu vực ngã ba rất thuận tiện cho giao thông vận 

tải, là đất lành, nên mọi người ở lại lập lều lập quán buôn bán. Trong ánh mắt 

rạng ngời, cụ phấn khởi nói: “vất vả lắm, nhưng bà vui lắm, giờ cháu nội của 

bà đã học xong Đại học sư phạm, công tác ở về công tác ở trường làng, một 

cháu nữa cũng đang theo học Đại học Y ở Hà Nội”. 

Cụ bảo: “Cháu cứ đi từ đầu phố vào thấy thì nhiều nhà sinh sống, nhiều 

cửa hàng cửa hiệu thế thôi. Chứ ban đầu cũng chỉ có năm nhà là người ở đây 

từ đầu, các cụ thân sinh chia cho con thứ ra ở riêng ngoài này những năm 50, 

60. Nên ở đây, nhà nào cũng rộng như nhà cụ cả thậm chí còn rộng hơn nhà 

cụ nhiều, sau này chợ búa mọc lên, hàng quán xây dựng khang trang, nhà làm 

kinh doanh, nhà thì để một hai gian làm cửa hàng, còn lại thì cho thuê với giá 

ba đến bốn triệu động một gian, có đồng ra đồng vào dưỡng già. Chứ bên phía 

đối diện là khu tập thể nhà cấp bốn cũ của cán bộ sau chuyển chợ ra đấy năm 

1995 thì đổi các suất gần trường học cho họ để lấy khu đấy làm dãy ki ốt chợ 

như bây giờ. Bản thân hai con trai cụ có cửa hàng buôn bán khá lớn ở đây. 

Còn mấy nhà như nhà ông bà Nội Bằng thì có bốn người con trai, hay nhà ông 

Phương Hỹ có ba người con trai các chú đấy cũng lấy vợ ông bà chia ra đều ra 
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mỗi người một xuất để làm ăn buôn bán không phải đi đâu. Còn nhà ông 

Tùng Tường thì cụ bảo là người ở dưới Chu Minh lên đây làm ăn đã mua bớt 

lại một mảnh đất nhà bà Si tách sổ đỏ ra, sau làm nhà ba tầng năm chín mươi 

tám. Còn để làm kinh doanh và làm cái bãi trông xe, thấy bảo đâu gian kinh 

doanh giờ bà cho người ở đâu đến thuê, con cháu tập trung làm trong giữ xe, 

“gớm cái bãi xe lúc nào cũng đông nghịt” (Tư liệu điền dã tháng 1/2016). 

Trước kia, ở đây nhà ai cũng đều vừa làm kinh doanh buôn bán và làm 

ruộng, nhưng giờ kinh tế phát triển, dân ở đây dần bỏ làm ruộng chuyển sang 

tập trung buôn bán. Ngày xưa còn đói còn khổ, dân trí và kinh tế ở đây phát 

triển không cao, người ta còn làm ruộng, làm chăn nuôi để kiếm thêm hạt thóc 

hạt gạo, mớ rau mớ cỏ. Có nuôi con lợn con gà thì để tận dụng lá rau lá cỏ 

phụ phẩm từ vườn ruộng, cuối năm bán đi thêm thắt được mấy đồng. Giờ xã 

hội phát triển chả còn ai ở đây làm ruộng nữa. Hơn chục năm về trước, người 

ta làm ruộng thì đi thuê tuốt tuồn tuột, từ thuê cày thuê bừa đến thuê cấy thuê 

hái… rồi sau thì lại giao với khoán mỗi vụ lấy dăm chục cân lúa. “Khổ nỗi 

mấy đứa trẻ bây giờ sướng quá, thích ăn ngon biết mặc đẹp, có đứa nào thích 

làm ruộng đâu, chúng nó cứ đi học rồi đi thoát ly hết cả, có đứa nào chịu về 

quê đâu. Họa hoằn ở đây có đứa không học hành tới nơi tới chốn thì cũng có 

cái cửa hàng buôn bán ở nhà” (PV cụ Bảo). 

Do nhu cầu nhân dân tăng cao, người buôn bán buộc phải mở rộng việc 

vận chuyển, mua thêm phương tiện để chở hàng: “Một số nhà giờ mua xe ô 

tô: nhỏ thì loại xe 5 tạ, nhà mua xe to thì loại 3,5 tấn, lấy hàng từ mấy chợ đầu 

mối ở Hà Nội chủ yếu là từ Long Biên hay chợ Nghệ ở thị xã Sơn Tây... Như 

chú thấy đấy trước giờ ở trên mình có mấy ai đi buôn hàng rau quả này đâu cơ 

chớ, toàn là ở nơi khác mang đến cả. Giờ người ta sắm cả xe to xe nhỏ lấy 

hàng đổ buôn ở chợ mình từ ớt Đà Lạt, hành tây, rau cải bắp (loại búp nhỏ 

được bọc lớp lưới xốp bên ngoài, trông rất bắt mắt). Khu hàng thịt giờ nhà 

Linh Toàn đi vào diện sớm nhất của khu trên đó, mèng mèng ngày mổ ba, bốn 
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con lợn chủ yếu phục vụ mấy nhà chuyên đặt làm giò chả nhà Quang Hiền 

hôm nào chả ra lấy nhà nó hai ba chục cân” (Tài liệu điền dã tháng 1/2016). 

Do có vùng văn hoá đặc trưng, đặc điểm của những sinh hoạt cộng 

đồng, con người có cách ứng xử riêng với môi trường sống (không gian văn 

hoá địa phương) đã khiến cho người dân quanh chợ Quảng Oai có những 

phương cách khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên (đất đai động 

thực vật…) để tạo ra lương thực thực phẩm của cải vật chất duy trì cuộc sống 

phát triển xã hội. Trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường, chợ Quảng Oai 

không còn chỉ đơn thuần là chợ quê với phương thức buôn bán “tự sản tự 

tiêu” - nơi những người mua và người bán cùng một loại mặt hàng (sản phẩm 

từ đồng ruộng) tổ chức họp ở một địa điểm nhất định, diễn ra ở vùng nông 

thôn. Giờ đây với quy mô và tầm vóc của mình, chợ Quảng Oai trở thành một 

khu trung tâm kinh tế năng động, một địa điểm để mọi người biết đến, là nơi 

diễn ra các hoạt động bán mua trên một diện tích rộng tới mười ngàn mét 

vuông, nằm giữa thủ phủ Quảng Oai huyện Ba Vì. Đây là một địa điểm cực 

kỳ thuận lợi cho các phương tiện đi lại và vận chuyển hàng hoá. 

Chợ Quảng Oai vẫn mang một vẻ quê mộc mạc như như vốn có, trải 

qua biết bao thăng trầm và biến động của kinh tế xã hội. Chợ vẫn mang trọn 

một giá trị, vẫn những sản phẩm của đồng ruộng của quê hương thân quen  

giống như trong những câu thơ của tác giả Nguyễn Đức Mậu: “Chợ quê bán 

những rau dưa; Trầu không mới hái chuối vừa chín cây; Chợ quê bán thúng 

khoai đầy; Bán đôi lợn giống, bán đàn gà con”, “Chợ Quê đã lắm dọc hành; 

Đã già quả mướp, lại xanh trái đào; Mớ cần cắt ngắn bờ ao; Giỏ trưa tép nhảy, 

rào rào giữa phên; Lọ kẹo bột, miếng đường phèn; Con gà mũm mĩm, gáy 

trên nóc lồng; Chợ quê đã bé quả bòng; Đã già mớ cải, cỗ lòng lại ôi...; Chợ 

quê bánh đúc bẻ đôi; Mắm tôm quệt miệng, chờ người khách sang; Khoai đầu 

luống, gái giữa làng; Chợ quê đợi thúng, bưng sàng, ngả nong...”. Tuy vậy, 

người đi bán, người đi mua dần cũng thay đổi, từng ngày, từng mùa, từng 
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năm, không còn theo chu kỳ hay mùa vụ gì nữa. Tục ngữ, ca dao có câu: 

“mùa nào thức đấy”, ở thời buổi bây giờ cũng không còn đúng cho lắm, khi 

hàng hóa buôn bán ngoài chợ bây giờ thứ gì cũng có, rau màu đúng vụ và trái 

vụ đều có cả.  

Chất lượng hàng hóa ở chợ hiện nay không giống như trước đây, nó 

khiến người mua hình thành ý thức cảnh giác, nhất là các loại hàng thực phẩm 

trong sinh hoạt thường nhật của người dân, từ rau củ quả đến thịt cá... các mặt 

hàng thực phẩm chế biến sẵn như giò chả nem... Các loại đồ hộp đóng gói có 

nhãn mác của của các doang nghiệp công ty, nhãn hàng và hạn sử dụng là 

thuật ngữ dần được người dân chấp nhận và trở nên quen thuộc với mỗi người 

khi chọn lựa và mua một sản phẩm gì đó. 

Những năm 2010 trở về trước, người dân mua sắm mọi thứ từ mớ rau 

cân thịt, quả trứng quả cà, có mấy ai để ý, cảnh giác về những sản phẩm rất 

đỗi bình dân và quen thuộc đối với cuộc sống hằng ngày của họ, vì người ta 

nghĩ nó an toàn, nó là sản phẩm từ ruộng vườn của dân làng. Hiện nay, người 

dân đang được hưởng một cuộc sống tương đối đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh 

thần, trong bối cảnh đời sống kinh tế xã hội phát triển, đi đâu cũng bắt gặp 

thức ngon vật lạ được bày bán nhiều nhan nhản. Làm mâm cơm gia đình 

muốn mua cái gì chỉ cần ra chợ nhoắng một cái thì cái gì cũng có, từ các loại 

rau củ quả, thịt thà, cá mú thủy hải sản cả tươi sống hay đông lạnh đều có. 

Tiện lợi như vậy nhưng đi mua mớ rau cũng phải cảnh giác sợ người ta mới 

phun thuốc bảo vệ thực vật đã cắt đem bán ngay, mua miếng thịt lợn hay thịt 

gà, thịt vịt thì giờ họ nuôi toàn bằng thức ăn chế biến công nghiệp. Điều này 

hình thành ở người dân ý thức phải tìm kiếm những loại thức phẩm sạch, bởi 

từ những thông tin qua đài qua báo, qua thời sự trên tivi, người người đều 

thấy cái nguy hại tới sức khỏe con người của các loại thực phẩm không sạch.  

Một ví dụ cho sự biến đổi về chất lượng các mặt hàng ở chợ mà chúng 

tôi có dịp quan sát như sau: Trong đám cưới nhà chú họ tôi, thịt lợn dùng sửa 
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cỗ cho buổi chiều chừng gần trăm mâm, anh em còn trêu đùa nhau về thịt lợn 

ngon với cả thịt lợn không ngon. Tôi và hai người anh họ đem pha một khối 

lượng 40 kg thịt để làm món thịt quay, đoạn khi đi sửa cỗ lại thiếu một chút, 

lại bảo là chắc pha không đủ. Đoạn vợ chú mới bảo: lợn này nuôi cám thường 

nhiều nước, tuy nhìn thì nhiều nạc thế thôi chứ đem quay nó ngót nhiều lắm, 

thím bán hàng giò chả thịt quay này nhiều năm thím lạ gì, cứ chặt thêm một ít 

nữa sửa cho đủ cỗ, chiều nay thiếu mai làm thêm sau. 

Đi dạo qua dạo lại một vòng chợ, chúng tôi nhận thấy đời sống con 

người tăng lên, mọi nhu cầu hàng hóa cũng dần thay đổi, nhiều thay đổi nhỏ 

mà nếu không để ý ta cũng chẳng nhận ra. Nhìn mấy xiên thịt, con gà, con vịt 

có màu nâu giòn trên mặt than hồng, mùi vị thơm nức, nhưng ai biết liệu có 

ẩn chứa nguy cơ dư thừa những hóa chất bảo quản, hay thuốc bảo vệ thực vật 

không (ghi chép từ việc điền dã tháng 12/2015).  

2.3. Mạng lưới xã hội trong chợ 

2.3.1. Mạng lưới xã hội giữa người bán và người mua 

Theo Lê Thị Mai, khách hàng là một vấn đề trọng tâm. Những người 

chuyên mua bán một loại hàng và dịch vụ nào đó thường thiết lập những mối 

quan hệ thường xuyên với những người cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ đó 

cho họ hơn là chỉ tìm kiếm hàng hóa hoặc dịch vụ đó  trên chợ mỗi khi họ 

cần. Người ta có thể dễ dàng nhận thấy, những người đi chợ rất hiếm khi va 

chạm nhau. Điều đó thể hiện khả năng ứng xử cá nhân rất linh hoạt, dễ thích 

ứng của họ. Dù sao thì, người mua và người bán đều là những người ít nhiều 

đã có mối quan hệ làng xóm thân quen, đều rất thiếu thông tin, và đều mong 

muốn đạt được nguyên tắc mua rẻ bán đắt nhưng lại không muốn làm mếch 

lòng nhau. Do đó, họ dành khá nhiều thời gian vào việc mò mẫm thăm dò 

nhau cho đến khi cuộc trao đổi mua bán thực sự diễn ra như đã được dự định 

trước. Do tình trạng thiếu thông tin thì phần lớn người mua và người bán ở 

chợ đều đi theo những kênh khách hàng/ đối tác ổn định. Họ đều tìm cách 
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đến với những đối tác quen thuộc, mặc dù những mối quan hệ khách hàng 

không phải là mối quan hệ phụ thuộc mà là những mối quan hệ cạnh tranh 

[19, tr.123]. 

Do là người cùng làng với nhau nên giữa người bán và người mua 

trong chợ luôn có những quy tắc riêng. Ngoài việc giữ chữ “tín” là hàng đầu, 

việc coi “khách hàng là thượng đế”, những người bán hàng lâu năm ở chợ 

Quảng Oai luôn có những cách thức, “bí quyết” riêng để giữ chân khách 

hàng. Ví dụ bớt giá chút xíu cho cả người bán và mua đều hài lòng, ví dụ việc 

mặc cả của khách, vừa bán hàng vừa hỏi thăm nhau, nhà ai có cỗ bàn thì 

thường ra các hàng quen mua cho đảm bảo hoặc có thể mua chịu, công việc 

xong xuôi thì thanh toán một thể. Lí giải việc có thể cho khách mua chịu mà 

không lo lắng, là do họ cùng là người làng với nhau. Buôn bán xởi lởi thì có 

lộc... người ta mua mớ rau có khi xin một hai quả ớt, lá hành cũng được.  

Các mối quan hệ thân quen luôn được ưu tiên trong mua bán. Có dịp tôi 

về một đám cỗ ở nhà người chú họ, năm nay chú tổ chức đám cưới cho người 

con lớn của mình đám làm cũng to dự trù trăm hai đếm trăm ba mươi mâm, 

ông có đặt bảy tám chục con gà đồi của một người quen trong Tản Lĩnh. Đại 

đa phần, trong nhiều đám cỗ ở các làng quê cho tới thành thị Việt Nam thì thịt 

gà được coi là một món không thể thiếu, ngày trước vào những năm 1996 đến 

những năm 2000, chú tôi bảo lúc đó cỗ có thịt gà, người gia chủ chỉ chọn toàn 

là các loại gà mái tơ, phải là giống gà ta là gà mái mỗi con có trọng lượng tầm 

1,4kg đến 1,6kg. Về sau, người dân ở đây lại hay làm cỗ bằng loại gà trắng 

(gà công nghiệp). Loại gà này béo, thịt mềm mỗi con có trọng lượng từ 2,2kg 

đến 2,4 kg, sửa cỗ thì thì đẹp phải biết ‘mâm cao cỗ đầy’, lúc đấy loại gà này 

bán nhiều ở chợ và giá lại rẻ hơn so với các loại gà khác, mấy nhà làm trang 

trại nuôi loại gà này đều phất lên cả, mấy đại lý bán cám cho gà cũng phất đến 

tận bây giờ. Sau này nữa thì đời sống kinh tế phát triển, người dân họ cũng 

sành ăn hơn, cỗ bàn bây giờ từ thành phố đến nông thôn tuy vẫn không thiếu 
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món thịt gà luộc, nhưng loại gà người ta chuộng bây giờ toàn là gà thả nuôi ở 

các vùng phía trong đồi, loại gà này có trọng lượng cũng khá to, một con sửa 

cỗ đĩa bầu dục băm nửa con là đẹp nhất. Thịt lợn nhà đám chú cũng mua của 

một người bạn có nhiều năm làm nghề mổ lợn, để phục vụ cho nhà đám cũng 

cần đến năm bảy mươi cân thịt” (Tư liệu điền dã tháng 12/2015). Như vậy, 

tiêu chí đầu tiên mà người mua lựa chọn là “thịt sạch” và làm ăn theo cái gọi 

là “nhất thân nhì quen”.  

Hảo - một người bán hàng thời trang chia sẻ: Nếu muốn bán được 

nhiều hàng, sản phẩm của bạn cần phải đẹp, độc đến mức nếu không mua ở 

đây sẽ khó tìm được ở shop khác, đồng thời giá cả phải cạnh tranh và cam kết 

giao hàng đúng hẹn. Việc có được một thiết kế website thời trang sẽ giúp bạn 

khẳng định thương hiệu và dễ dàng chiếm cảm tình, niềm tin của khách hàng 

khi họ biết một cách tổng quan về bạn và dễ dàng chọn lựa đồ từ web. Trước 

kia cô mới làm về cái này cũng chủ yếu giới thiệu, chào hàng rồi bán cho mấy 

người quen, các anh chị em cô gì chú bác trong gia đình, bạn bè đang chơi ở 

quê, hoặc mấy người bạn đang đi học ở Hà Nội, họ mua ủng hộ cho việc kinh 

doanh của cô.  

Hay một chủ cửa hàng bán “hàng thùng” cho biết: “Tại sao không thử 

duyên kinh doanh của mình?” để bán hàng thùng, hàng Sida. Có được nguồn 

hàng tốt, mỗi kiện hoặc bao tải hàng khoảng 50, 80 đến100kg bạn sẽ phải bỏ 

ra khoảng 5 đến 10 triệu đồng để thu lãi gấp 2 hoặc 3 lần, với hàng hè thường 

giá nhập sẽ rẻ và được nhiều sản phẩm hơn. Tuy nhiên, kinh doanh hàng 

thùng cũng như một canh bạc. May mắn có được kiện hàng đẹp còn không thì 

phải kiện hàng “làm giẻ lau” gần hết, không những không có lãi mà còn bị lỗ 

nặng. Vì thế, hãy lưu ý khi lựa chọn nguồn hàng thùng, gây thiện cảm với đầu 

mối để họ truyền kinh nghiệm lựa chọn kiện hàng cũng như tạo điều kiện đổi 

kiện nếu chất lượng không đẹp. Rồi là, một số khách hàng đứng tuổi đi mua 

mặt hàng này thì cho rằng vì nó rẻ, tự mình có thể lựa chọn cho mình những 

http://www.bizweb.vn/thiet-ke-web-thoi-trang.html
http://blog.bizweb.vn/goi-y-cac-dau-moi-quan-ao-hang-thung/
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bộ quần áo hợp với cái gu, theo mô đen của mình. Một số bạn trẻ đang học 

phổ thông khi đi mua loại hàng này thường lưu số điện thoại của người bán, 

hẹn cứ khi nào có hàng mới về thì liên hệ để ra tự tay lựa cho mình những sản 

phẩm ưng ý” (Tư liệu điền dã tháng 1/2016).  

Văn hoá kinh doanh là kiểu cách thức kinh doanh được hình thành và 

trở thành truyền thống, có tính ổn định do kiểu, cách thức tổ chức sản xuất 

hàng hoá và thị trường quy định [8]. Thông qua một hệ thống những thể chế 

mang tính pháp lý và hệ thống giá trị, chuẩn mực xã hội, quy định cộng 

đồng... văn hoá kinh doanh có vai trò định hướng, khuyến khích hoặc kìm 

hãm hành vi của chủ thể kinh doanh. Theo nội hàm văn hoá kinh doanh này, 

có thể nhận biết văn hoá kinh doanh của một cá nhân, một doanh nghiệp hoặc 

một văn hoá kinh doanh của một cộng đồng một quốc gia trên hai bình diện: 

thứ nhất, các yếu tố văn hoá (hệ giá trị, tâm lí dân tộc, triết lí kinh doanh trong 

văn hoá dân tộc) được chủ thể vận dụng vào quá trình kinh doanh trong quan 

hệ với khách thể; Thứ hai, những giá trị, tập quán, nghệ thuật kinh doanh... 

mà chủ thể tạo ra trong quá trình hoạt động kinh doanh. Hai bình diện đó có 

mối quan hệ biên chứng với nhau nhưng chúng được thể hiện ra khác nhau ở 

trong mỗi chủ thể kinh doanh, tuỳ thuộc vào những điều kiện hoàn cảnh chủ 

quan và khách quan [19, tr. 78 - 79]. Văn hoá kinh doanh của người dân ở chợ 

Quảng Oai thể hiện những giá trị truyền thống trong ứng xử của người Việt. 

Đó là cách những người mua, người bán tạo dựng mối quan hệ, mạng lưới xã 

hội với nhau. Như đã nói ở phần trước, chợ không chỉ là nơi mua bán hàng 

hóa mà còn là nơi trao đổi thông tin, là nơi giao lưu, gặp gỡ, trò chuyện, như 

một “trung tâm truyền thông” của làng xã Việt Nam. Không khó để quan sát 

được sự gắn kết của mạng lưới xã hội giữa những người đi chợ trong cả hai 

vai trò là người bán - người mua và người làng với nhau. Mỗi người bán hàng 

đều có những khách hàng “ruột” của mình: những người mở hàng mát tay, 

những người thường xuyên mua hàng. Với những khách hàng này, người bán 
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nhiều khi cân mát hơn bình thường một chút hoặc bớt giá, hoặc vui vẻ khi 

người mua mặc cả. Thái độ bán hàng vui vẻ, xởi lởi, cách cân đong thoải 

mái... chính là một “chiến lược” nhằm giữ chân khách của những người bán 

hàng lâu năm ở chợ Quảng Oai. Điều này cũng phổ biến ở hầu khắp các chợ 

Việt Nam - nơi mà văn hóa mặc cả luôn là nét nổi bật. 

2.3.2. Mạng lưới xã hội của những tiểu thương trong chợ 

Phần nói về “nghề buôn bán” trong quyển Việt Nam phong tục, Phan 

Kế Bính có viết về quan niệm buôn bán, phương thức sinh hoạt cũng như tâm 

lý lẫn tính cách của đại bộ phận dân chúng vào thời kì đầu thế kỉ XX như sau:  

Việc buôn bán nước ta cũng suy đồi lắm. Bao nhiêu các mối lợi to như 

vận hàng xuất dương, khai mỏ, mở nhà ngân hàng, lập đại dương cục v.v... thì 

ở cả tay các người ngoại quốc, chớ người mình thì chưa thấy mấy người dựng 

nên công cuộc nào hoặc hợp cổ mà làm nên việc gì to tát. Duy vài chục năm 

nay thì mới có mấy nhà phú thương gây dựng dược vài công ty tàu thuỷ, hiệu 

cầm đồ, hiệu nhà in, cửa hàng bán đồ thêu đồ khảm v.v... có vốn tới vài ba 

mươi vạn, kẻ làm thuê tới một hai trăm người, kể đã là to song so với cách 

buôn bán của ngoại quốc thì vẫn chưa thấm vào đâu cả. Dưới hạng này thì các 

nhà buôn bán ở các nơi thành phố, người thì mở hàng cân ngô cân gạo, người 

thì buôn cất hàng Tây hàng Tàu, hoặc người mở buôn hàng tơ lụa, hoặc người 

thì bán hàng tạp hoá, hoặc người thì cho vay đặt lãi để tranh lời với bọn sắt 

ty… những nghề này vốn nhiều ra độ một vài vạn, ít nữa độ đôi ba nghìn, 

cũng nên kể là nhà buôn bán to của An Nam ta. 

 Lại còn các nhà buôn thuyền bè chở tỉnh này qua tỉnh khác, hoặc mắm 

hoặc muối, hoặc ngô hoặc gạo, hoặc củi hoặc gỗ, hoặc tre hoặc nứa v.v... Việc 

này cũng kể là một việc buôn bán vật lực, cũng phải một vài nghìn vốn mới 

đủ hàng. 

Dưới nữa là các nhà buôn bán ít ỏi, đan lồng phất giấy, buôn chợ kia 

bán chợ nọ, buôn chiều hôm bán sớm mai. Nan người nứa người, nhờ cái tay 
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khéo phất, kiếm được đủ ăn tiêu đủ thuế má là tốt, mà không khéo vỡ nợ bỏ 

xứ mà đi cũng nhiều. 

Còn chốn nhà quê không nơi nào có ruộng nương, không có nghề 

nghiệp gì thì xoay làm hàng xay hàng xáo, lái trâu lái bò hoặc bán hàng quà 

hàng bánh kiếm ít lời đầu tôm, đuôi cá, về nhà cơm rau cơm cháo cho qua 

đời. Nhà nào có được một vài trăm bạc, bỏ ra vốn đong vốn để hoặc chứa thóc 

gạo, đong lúc rẻ bán lúc đắt, hoặc cầm bát họ bát hàng, đã kể ra là phong vận 

hơn người. 

Xét ra việc buôn bán của ta cũng không được thịnh vượng bằng các 

nước cũng bởi nhiều cớ:  

Một là ta không biết trọng nghề buôn bán. Phần nhiều người chỉ nô nức 

về đường công danh sĩ hoạn mà coi nghề buôn bán là một nghề khinh thường. 

Người giàu có cho con đi học, mong cho con về sau phất ra thì làm lên ông 

nghè, ông bảng, không học nữa thì cũng phải làm ông hậu, ông hàn, chớ nào 

ai mong cho con mai sau làm lên bác tài này ông tài nọ. Người làm quan thì 

trở về lấy gió mát trăng thanh, cúc thơm lan tốt chè chuyên thuốc quấn, đàn 

ngọt hát hay làm vui thú, chớ nào ai thiết gì ông chủ cửa hàng nọ, ông quản lý 

cửa hiệu kia. Mà các bác nhờ tổ ấm đủ bát ăn mà cũng lấy sự thanh nhàn là 

vui thú ở trên đời, còn việc buôn bán thây mẹ đĩ. Té ra bao nhiêu công việc 

buôn bán phần nhiều ở trong tay người đàn bà và ở trong bọn mấy chú lái thì 

mong sao được mở mang to được. 

Hai là vì nhát không dám đi xa. Người nhờ có vốn chỉ ngồi phền phệt 

một xó, cái gì cũng chờ người ta mang đến tận nơi mua tranh bán cướp với 

nhau, chứ một bước cũng không dám dời đi đâu cả. Ví dụ có đi chăng nữa thì 

cũng chẳng qua là từ Hà Nội xuống Hải Phòng, từ Sơn Tây xuôi đi Nam Định 

đã là xa xôi, ai bần cùng lắm thì mới lên đến Lào Cai, Yên Bái, hoặc vào tận 

Bình Định, Sài Gòn. Còn chỉ lo những nước độc ma thiêng, hoặc là phong ba 

bất trắc mà quanh năm chí tối, bán quẩn buôn quanh. 
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 Ba là vì không có lòng thành thật, nhất là những kẻ gian tham, của một 

nói thách lên mười để lừa những người khờ dại, nhờ cái sự sơ ý của người ta 

mà kiếm ăn làm giàu làm có, thì cái tài ấy cũng đáng khinh bỉ lắm. Lại còn 

những kẻ giả dối điêu trác nói tốt bán của xấu, càng người quen càng lèn đau 

thì cũng đáng nữa. Đến như các nhà hợp cổ mở ra hội này hội khác, công việc 

chưa thành, cũng đem lòng ngờ vực nhau rồi. Nào là chủ hội thì nghi cho là 

người làm công ăn bớt, nào là người có phần nghi cho chủ hội hà lạm. Mà rồi 

thì ai ai cũng chỉ muốn giữ lợi riêng, chẳng quản gì đến hội nữa. Vì thế người 

có phần sinh chán, mà chẳng bao lâu phải tan. 

Bốn là vì người ta không có lòng kiên nhẫn. Phàm việc gì, có phải dễ 

dàng mỗi chốc mà thành hiệu ngay được đâu. Ta buôn bán động hơi thấy lỗ 

vốn một chút hoặc hơi vấp váp việc gì thì đã ngã lòng ngay. Hoặc người đóng 

cửa trả môn bài, hoặc người thôi cổ phần, làm cho các việc có cơ tấn tới mà 

cũng phải tan không thành nữa. 

Năm là vì ưa phù hoa, lấy sĩ diện với ngoài. Ai buôn bán hơi được phát 

tài, đã đổi ngay bộ dáng cũ. Cửa nhà trang sức rực rỡ coi ra dáng đại phú gia 

rồi. Đi đâu cũng quần nọ áo kia, xe xe ngựa ngựa, nghênh ngang lên mặt 

tưởng không ai phong lưu bằng ta, nhất là dư của mà mua được tiếng ông hàn, 

ông bá thì lại coi ra dáng nữa. Chí khôn nông nổi như vậy thì tích luỹ làm sao 

cho nên một vốn to để mở mang cho mỗi ngày một phát đạt. 

Vì các nỗi trên này mà con đường buôn bán suy nhược, trách nào mà 

bao nhiêu quyền lợi, chẳng vào tay người khác. Ít lâu nay đã có nhiều người 

hiểu cách buôn bán là trọng, lập nên công này việc khác cũng đã ra tuồng, và 

cũng đã được hưởng những quyền lợi sung sướng ở trong việc buôn bán. 

Song nghìn muôn người mới được một vài người, chớ phần nhiều vẫn u u mê 

mê như trước mà đâu có muốn mở mang nhưng không có lòng thành tín và 

lòng kiên nhẫn [2, tr. 289 - 293]. 
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 Một triết lý kinh doanh giai trong đoạn mới: “hạng là kẻ phàm tùy 

duyên tất biến, người ngộ đạo tùy duyên bất biến”. Trên thực tế, số lượng 

người ban đầu kinh doanh có gốc ở địa phương chiếm tỉ lệ ít, mà chủ yếu là 

người ở nơi khác, vùng khác đến lập nghiệp. Năm 1995, chợ Quảng Oai bước 

đầu được đưa vào hoạt động khai thác và sử dụng, quá trình tham gia vào các 

hoạt động kinh doanh thường gắn liền với yếu tố may mắn và rủi ro luôn song 

hành cùng nhau. Tình cảm của cộng đồng: anh em, họ hàng, hàng xóm luôn là 

chỗ dựa tinh thần của mỗi người, đặc biệt là những lúc khó khăn. Chính vì 

vậy trong kinh doanh có gặp rủi ro, họ thường nể mặt nhau, giải quyết hòa 

bình, sòng phẳng, có tình có lý theo nguyên tắc, không quỵt nợ mà viết giấy 

xin khất thậm chí có người còn cho vay thêm để tiếp tục kinh doanh, làm ăn 

mà trả nợ. Buôn bán phải cạnh tranh nhưng họ thường tìm cách có được bí 

quyết riêng và giữ kín chứ không mua tranh bán cướp, ăn chặn của nhau. Để 

tránh mâu thuẫn phát sinh trong làm ăn và những tình trạng khó xử trong gia 

đình thì tránh việc cho vay tiền. Nếu ai có khó khăn thì cho chứ không cho 

vay, hoặc cho vay theo hình thức vừa cho vay vừa cho, vì tiền bạc nhiều khi 

mất anh em. Có mối lợi lớn thì cùng làm, lợi nhuận thu được thì cùng phân 

chia. 

Hoạt động kinh doanh buôn bán của chợ Quảng Oai dần mở rộng cùng 

với sự phát triển của sản xuất và nhu cầu của xã hội, quá trình mở rộng và 

giao thương đồng nghĩa với sự mở rộng các mối quan hệ trong xã hội. Giữa 

cá nhân với cá nhân; giữa nhóm chủ thể kinh tế với nhóm chủ thể kinh tế 

buôn bán kinh doanh cùng lĩnh vực “buôn có phường, bán có hội” tạo ra giao 

lưu về mặt kinh tế - xã hội - văn hoá cộng đồng làng xã cả bên trong và bên 

ngoài. Tâm lý người dân dần cởi bỏ tính nhút nhát trước đây (ngại việc buôn 

việc bán, làm ăn không dám đi xa, có chăng dành dụm ít tiền từ cóp nhóp hay 

thừa hưởng của cải cứ thế ngồi chờ người ta mang đến tận nơi, mua tranh bán 

cướp với nhau, chứ một bước cũng không dám dời đi đâu cả). 
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Ông Thiện - một chủ cửa hàng quần áo chia sẻ: “Quần áo tôi cũng nhập 

dưới Hà Nội về, chợ Đồng Xuân và bên chợ Thổ Tang. Tôi bán hàng ở chợ 

cũng hơn hai chục năm rồi”. Giống như ông Thiện, những người buôn bán lâu 

năm ở chợ luôn có các mối “đánh hàng” lâu dài, còn cụ thể lấy hàng ở đâu thì 

họ luôn giữ kín, như là một trong những bí quyết riêng trong việc kinh doanh 

của họ. Bởi không dễ gì mà tìm được mối tốt. Theo tìm hiểu từ những người 

buôn bán trong chợ, không riêng gì mặt hàng quần áo thời trang, hầu như tất 

cả các mặt hàng kinh doanh đều phải có những mối riêng để nhập hàng về. 

Tìm được mối hàng tốt, có xuất xứ rõ ràng, “mối” có uy tín đảm bảo là điều 

không dễ dàng. Giải quyết được khâu này, việc kinh doanh coi như đã có nền 

tảng khá tốt. 

Mặc dù mỗi chủ cửa hàng đều có những mối buôn riêng nhưng họ cũng 

có những quy tắc ngầm, thống nhất với nhau để việc bán buôn trong chợ được 

suôn sẻ theo tinh thần “hợp tác cùng có lợi”, “đa dạng trong thống nhất”, kiểu 

như các cửa hàng cùng nhập một vài loại mặt hàng giống nhau, họ phải thống 

nhất về giá cả với nhau để không quá chênh lệch, không gây ra tình trạng 

“phá giá”, “cướp khách”... gây xích mích không đáng có. Như vậy, có thể nói, 

những quy tắc ngầm trong kinh doanh tại chợ Quảng Oai đã tạo ra một cộng 

đồng của những thương nhân trong chợ. 

Văn hóa kinh doanh của cư dân nông thôn hình thành và tồn tại trong 

thực tế, không ngừng được bồi đắp qua các hoạt động thực tiễn trở thành nét 

ứng xử đặc trưng. Sự chuyển dịch từ hoạt động sản xuất nông nghiệp là nền 

tảng sang hoạt động thương mại kinh tế trong bối cảnh mới với những mối 

quan hệ về lĩnh vực ngành nghề kinh doanh buôn bán, quan hệ xã hội liên 

làng, liên vùng đã hình thành nên tính cởi mở, linh hoạt, để hòa nhập và hội 

nhập, dễ thích ứng và dễ tiếp cận cái mới [19, tr. 153]. Quá trình này đi song 

song với quá trình chuyển dịch của tính cách nông dân tiến lên một kiểu tính 

cách thích hợp gắn liền với hoạt động buôn bán. Chủ thể của các hoạt động 
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này vẫn mang trong mình những giá trị truyền thống, phong tục, tập quán, nếp 

nghĩ và lối sống của người nông dân. Mặt khác, họ tự định hướng giá trị mới 

do môi trường và hoạt động đặc thù của nghề nghiệp, nhu cầu, điều kiện sống 

mà quan hệ xã hội mới quy định. Có thể nói họ là những con người có tính 

đột phá, bước ra khuôn quy cũ để làm giàu. 

Hoạt động trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh, những thương 

nhân, tiểu thương ở chợ Quảng Oai buộc phải chú ý hơn đến tâm lý khách 

hàng, đến việc thay đổi phương thức buôn bán: tăng cường quảng cáo, tiếp 

thị, mở rộng các đầu mối buôn bán và gia tăng cách thức nắm bắt thông tin về 

thị trường.  

2.4. Vai trò của người quét chợ và vấn đề vệ sinh môi trường 

Để vận hành một khu chợ rộng lớn, họp hằng ngày, ngoài vai trò của 

Ban Quản lý, thì không thể thiếu vai trò của người quét chợ. Đó là cách gọi 

nghề nghiệp trước đây của người công nhân vệ sinh, chuyên việc quét dọn các 

loại rác những thứ người ta bỏ lại sau các buổi chợ. Họ là những nữ lao công 

được ban quản lý ký các hợp đồng về việc đảm bảo vệ sinh cảnh quan của 

chợ, công việc của họ là quét dọn rác của toàn bộ khu vực chợ. Nghề nghiệp 

này tuy có đồng lương không cao như những nghề khác, nhưng nó cũng đã 

góp một khoản thu nhập không hề nhỏ với người nông dân. Nhớ lại những 

năm trước đây, nghề này trong xã hội không được coi trọng cho là mấy 

(Người quét chợ được cho là ngang hạng với mõ làng), những người làm 

nghề quét dọn vệ sinh ở chợ gần như chẳng có thân phận gì trong xã hội. Đôi 

lúc người đời miệt thị gắn cho họ những cái mác “nhà mõ”, thậm chí ác khẩu 

thì người ta gọi là “loại quét chợ”. Mà thực tế ra người quét chợ cũng chỉ là 

một người dân bình thường sinh sống hiền lành ở chốn làng quê, chẳng tham 

lam gì với đời, mặc lòng họ sống bình dị và khép kín nơi làng quê.  

Đến những năm sau này, đời sống kinh tế phát triển hơn, nghề quét chợ 

cũng được người ta coi trọng hơn, được coi là một nghề chính đáng như bao 
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nghề khác trong xã hội nông thôn. Không như ngày trước, bảo chẳng ai làm, 

giờ đây “xin đi quét rác còn khó”, người ta lại phải xin mới được làm; ngày 

xưa nói chuyện công việc miệng với nhau thì bây giờ lại phải có hồ sơ lý lịch 

hẳn hoi. Chị Toan - một công nhân vệ sinh kể lại những khó khăn vất vả của 

mình: Công việc cũng cực lắm chú à, dậy từ sáng sớm đẩy một vài xe rác thập 

cẩm ra ngoài địa điểm tập kết. Ngày nắng cũng như ngày mưa, nhiều lúc hay 

bị mấy người dân kêu ca về việc không dọn bỏ rác đổ ở chợ. Kỳ thực cũng 

đâu phải không dọn chỗ đó đâu, chúng tôi đều dọn cả rồi đấy chứ, do mấy 

người dân đổ rác muộn nên khi đó chúng tôi cũng đã chuyển rác đi rồi, cũng 

có khi là mấy người dân ở ngoài khu chợ quên chẳng đổ rác vào các xe của 

bên môi trường khi chiều đến. Đến đoạn tối ra là họ lại mang rác đổ ở đây, 

cũng chẳng trách họ được. Hai nữa là lượng rác mà người ta bỏ ra hàng ngày 

đều rất lớn mà số người chúng tôi lại ít, dọn rác thì phải dọn thủ công, chỗ đổ 

lại cách xa nên đôi khi dọn cũng không xuể. Người đổ thì vô ý, người góp ý 

thì lại độc khẩu nhiều khi chỉ vì mấy cái rác thôi mà cãi nhau sùi mép miệng, 

đúng là “cực chẳng đã”. 

Từ thực tế quan sát của chúng  tôi, rác thải tại chợ Quảng Oai được thu 

gom vào một địa điểm cố định tại cổng sau của chợ, rồi chờ xe ô tô chở đi đến 

bãi rác tập trung của thị trấn. Song việc thu gom rác trong chợ không được 

tiến hành phân loại, các loại rác thải không phân hủy như túi nilon, bao tải 

rách, xốp được đổ chung với các loại rác dễ phân hủy như rau cỏ thối, hỏng. 

Đặc biệt, đối với một số loại rác thải cồng kềnh, để tiện cho việc xúc lên ô tô, 

các công nhân thu gom rác là bao bì giấy, nhựa, nilon, thùng xốp, thùng nan 

gỗ khô, lá cây sau đó tiến hành đốt ngay tại điểm tập kết rác trong chợ, sau lại 

xúc hết tro cho vào xe rác cho tiện chuyển đi. Một người dân sống ngay gần 

chợ bức xúc nói: “Chợ là nơi buôn nơi bán, mấy người bán rau cỏ buổi sáng ý 

thức kém không chịu được, buôn bán xong là bày luôn ra đấy. Người đi qua 

người đi lại giẫm nên mấy lá rau nát bét, ni lông túi bóng, bẩn không tả được. 
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Không thì cũng phải làm xong khua qua cái tay nhặt vào cho gọn, cho đỡ cái 

công mấy bà quét rác. Lúc mưa chả ai dọn đi lại cứ nhớt nhát ra, nước đọng 

lại, bốc mùi hôi thối, đặc biệt là những hôm trời mưa. Khi đốt cái đống rác 

ngoài kia, đốt khói bụi, ngột ngạt không tả nổi, không chịu được nhất là mấy 

hôm chiều hè nắng nôi. Nhà tôi nằm cách hai ba mươi mét với điểm tập kết 

rác, ba đứa con tôi thì đứa út quanh năm ốm, rồi ho hen”. Theo tìm hiểu của 

chúng tôi, mùi hôi thối bốc lên chủ yếu từ nguồn rau cỏ thối hỏng bị bỏ lại, 

rác và nước từ loại rác này sau khi hót, không được xử lý, rửa sạch, gây mùi. 

Được biết, rác được tập kết lại rồi xúc lên xe ô tô chở đi trong ngày. Song vẫn 

có một số hôm xảy ra tình trạng xe hỏng hóc, rác không được chở đi, bị ứ lại 

bốc mùi hôi thối, khó chịu. Không chỉ riêng chợ trong Quảng Oai, rác thải 

không được phân loại, hệ thống thoát nước thải xuống cấp là thực trạng dễ 

thấy ở nhiều chợ. Đặc biệt là ở một số chợ nông thôn, không có bãi rác thải 

tập trung, việc thu gom và đổ rác gặp nhiều khó khăn. 

Cần nhiều hơn nữa sự quan tâm của đơn vị quản lý tại chợ về vấn đề vệ 

sinh môi trường. Tại một số địa điểm khác của khu vực chợ, một bộ phận 

không nhỏ công nhân vệ sinh tại chợ, đặc biệt là khu vực nông thôn hiện nay 

đều chỉ nhận giao khoán khu vực vệ sinh từ ban quản lý chợ mà không ký hợp 

đồng làm việc. Bà Nguyễn Thị, nhân viên vệ sinh chợ Quảng Oai cho biết: 

“Tôi làm nghề này từ năm 1996. Trước có ông Biểu, ông ấy thì mất rồi. 

Chúng tôi nhận giao khoán với ban quản lý, cả khu vực chợ này 10 triệu 

đồng/tháng chia đều cho 3 nhân viên hiện đang làm vệ sinh tại chợ. Công việc 

phải làm không kể nắng mưa, vất vả, thường xuyên tiếp xúc với rác thải, song 

các trang bị bảo hộ từ khẩu trang đến quần áo lao động cũng do mình tự trang 

bị. Có lúc được sự hỗ trợ bên công ty môi trường, xe rác giờ về đây chở đi 

vào các buổi chiều, chứ như ngày trước thì phải đẩy xe rác còm cõi hơn một 

cây số, chở từ chiều đến tối cật cũng chỉ được năm đến bảy xe, không hết để 

sáng sớm hôm sau đẩy đi nốt. Có nhiều người mới đến làm xong do tính chất 
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công việc vất vả, chỉ làm được vài ba hôm là bỏ hết”. Từ vài trăm đến ba bốn 

triệu đồng trên tháng là mức thu nhập bình quân của nhân viên vệ sinh tại các 

chợ, tùy thuộc vào quy mô của chợ. Với mức thu nhập không cao là mấy, 

người lao động cũng không mặn mà với công việc, nhiều người chỉ làm qua 

loa, lấy lệ. Tại một số chỗ nhỏ có lượng rác thải không lớn, những người làm 

vệ sinh làm dồn ngày, không đảm bảo đủ ngày công lao động. 

Không chỉ vậy, theo ông Hòa, Trưởng ban quản lý chợ Quảng Oai cho 

biết: “Đối với các hộ kinh doanh trong chợ, ngoài việc thu phí vệ sinh năm 

nghìn đến mười đồng/hộ/tháng, chúng tôi cũng tích cực tuyên truyền trong 

phạm vi mình quản lý. Song cái khó là vẫn còn những trường hợp gây mất vệ 

sinh, đặc biệt là với những người đi chợ hàng ngày, buôn bán nhỏ lẻ, không 

thường xuyên chưa có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung. Đây cũng là 

những đối tượng chúng tôi không thể quản lý hết được”. 

Là một trong những chợ đã xây dựng được 20 năm, chợ trung tâm thị 

trấn Tây Đằng đã và đang thực hiện tốt công tác quản lý, đảm bảo vệ sinh 

trong chợ. Tìm hiểu về hoạt động buôn bán kinh doanh của chợ, cũng như 

những biện pháp và cách thức để làm sao đảm bảo được việc giữ gìn vệ sinh 

trong và ngoài chợ, tôi tới gặp ông Nguyễn Bá Đạt, ban quản lý chợ. Theo 

ông Chương: “Mỗi tháng, chúng tôi chi 15 đến 20 triệu cho công tác vệ sinh 

gồm các khâu thu gom, vận chuyển, và chi trả cho nơi tập kết, xử lý rác thải. 

Rác được thu gom có phân loại rác vô cơ (túi nilon, bao tải), hữu cơ (rau củ 

quả hỏng). Nếu không phân loại thì bãi rác tập thể không nhận”. Toàn bộ chi 

phí cho công tác vệ sinh môi trường được lấy từ nguồn thu phí vệ sinh từ các 

hộ kinh doanh trong chợ. Trong khi các chợ khác thu phí vệ sinh bình quân 

theo đầu người, theo ki ốt, ban quản lý chợ Quảng Oai trung tâm thị trấn Tây 

Đằng thực hiện việc thu phí vệ sinh theo mặt hàng lĩnh vực kinh doanh. Ông 

Đạt cho biết: “Người đi buôn đi bán ở chợ đa phần là người dân người làng,  

ngoảnh ra ngoảnh vào thì toàn quen nhau cả cho nên tùy vào mỗi loại mặt 



57 

 

hàng, lượng rác thải xả ra khác nhau. Tùy thuộc vào từng mặt hàng mà chúng 

tôi có mức phí vệ sinh khác nhau, đôi khi mấy người kinh doanh là người nhà 

chẳng buồn thu tiền, với các mặt hàng thương mại, quần áo, giày dép chỉ 10 

nghìn đồng/ki ốt/tháng, trong khi các mặt hàng khác có phí cao hơn như rau 

củ quả: 20 nghìn/ki ốt/tháng, hàng hoa 200 nghìn đồng/ki ốt/tháng”… Có thể 

thấy, để đảm bảo môi trường sạch đẹp tại các chợ, việc tuyên truyền, vận 

động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung là cần thiết, song ban 

quản lý các chợ cũng cần quan tâm hơn nữa, có những biện pháp thiết thực, 

nâng cao hiệu quả của công tác vệ sinh môi trường tại các chợ. 

Tiểu kết chương 2 

Chợ Quảng Oai là mẫu đại diện cho mạng lưới chợ quê châu thổ sông 

Hồng. Nó là yếu tố kinh tế cơ bản, để phát triển sản xuất hàng hoá, tạo ra nhu 

cầu xã hội với những đặc điểm: có thời gian và địa điểm họp cố định; có khu 

vực riêng rẽ cho hoạt động kinh doanh các mặt hàng và dịch vụ trong chợ; có 

ban quản lý chợ. Nếu như trước kia, chợ Quảng Oai bán các mặt hàng nông 

sản là chính, số lượng mặt hàng cũng sơ sài, vì chủ yếu từ nguồn cung của 

dân làng, thì hiện nay, các mặt hàng trong chợ dần trở nên đa dạng, phong 

phú, đủ các chủng loại, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng của người dân. 

Cách thức mua bán hiện nay cũng có những biến đổi, mặc dù phương thức 

kinh doanh vẫn ưu tiên các mối quan hệ quen biết, song do sức mua và lượng 

khách ngày càng lớn, những thương nhân ở chợ Quảng Oai ngày càng phải 

tìm cách mở rộng đối tượng khách hàng, mở rộng và tìm tòi các phương thức 

kinh doanh cũng như những đầu mối mới, đặc biệt những người bán hàng trẻ 

là những người nhanh nhạy trong việc tìm tòi phương thức kinh doanh mới, 

trên cơ sở kế thừa truyền thông của thế hệ trước. Điều này thể hiện sự năng 

động, thích ứng của những người buôn bán trong bối cảnh kinh tế mới. 

 

 



58 

 

Chương 3. 

MỘT SỐ BÀN LUẬN 

3.1. Những yếu tố dẫn đến sự biến đổi trong văn hóa chợ Quảng Oai 

3.1.1. Chính sách đổi mới về kinh tế của nhà nước từ sau 1986 

Nền sản xuất theo hình thức hợp tác xã nông thôn nhường chỗ cho 

hướng tư nhân hóa theo hộ gia đình, thúc đẩy sản xuất phát triển, hàng hóa 

dồi dào, dư thừa. Việc trao đổi mua bán hàng hóa vì thế đã được tự do, mở 

rộng, không còn chế độ tem phiếu, xếp hàng vì khan hiếm lương thực thực 

phẩm như trước nữa. Chợ quê vì thế ngày càng trở nên nhộn nhịp hơn, đa 

dạng các chủng loại sản phẩm hơn, kéo theo những biến đổi ngày càng lớn và 

rõ nét về phương thức kinh doanh, vận hành chợ. 

Nghề buôn bán cũng không còn bị coi nhẹ như ngày trước và hiện nay 

“giàu là một giá trị” [19, tr. 134]. Trước đây, xã hội ta là xã hội trọng nông, 

trọng sĩ nhưng không trọng thương, người làm nghề buôn bán luôn bị coi 

thường, bị gọi là “con buôn”. Trong kho tàng tục ngữ, ca dao Việt Nam, số 

câu nói về người buôn bán chiếm tỉ lệ rất thấp. Một số người dân xưa cũng 

biết rằng “phi thương bất phú”, nhưng mặt khác, họ không đề cao, coi trọng 

buôn bán mà cho rằng nghề nông mới là gốc: “Dĩ nông vi bản”, “đi buôn nói 

ngay không bằng đi cày nói dối”, “mười anh buôn bán không bằng một anh 

làm ruộng”. Nghề buôn bán gia súc cũng bị thành kiến: “Thật thà cũng thể lái 

trâu, yêu nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng”, “lái trâu, lái lợn, lái bè, trong ba 

anh ấy chớ nghe anh nào”. Tác giả ca dao có lúc dè bỉu người buôn bán: “Em 

ơi đừng lấy con buôn, Khi vui nó ở khi buồn nó đi”. Trong cuốn sách của 

Giáo sư Nguyễn Xuân Kính có nhắc về những thói hư tật xấu của người đi 

buôn như sau: “các truyện cổ tích: “cái cân thủy ngân”, “Con Mụ Lường”, 

“Sự tích con muỗi”, “Người đàn bà bị vu oan”, “Thạch Sùng còn thiếu mẻ 

kho”, “Lý Thông” cho thấy những nhà buôn từ lớn cho đến người buôn bán 

quy mô vừa phải hầu hết là những nhân vật phản diện với các tính xấu như 
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tham lam, gian xảo, háo sắc, hợm của, phản bội bạn bè, thậm chí là độc ác 

đến mức muốn lấy đi sinh mạng của người khác” [14, tr. 208 - 209]. 

Hiện nay, Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm và khuyến khích các hoạt 

động kinh doanh buôn bán đối với tất cả các công dân, các cá nhân và tổ 

chức. Riêng về vấn đề kinh tế chợ, nhà nước cũng có một chiến lược phát 

triển cụ thể. Tính đa dạng trong hoạt động sản xuất ở mỗi gia đình, mỗi cộng 

đồng đều dẫn tới nhu cầu trao đổi hàng hoá là điều kiện cho vai trò mở rộng 

quy mô chợ. Không chỉ riêng chợ Quảng Oai mà tất cả các chợ trong mạng 

lưới chợ quê cũng như chợ đô thị Việt Nam đều có cơ hội được nâng cấp, xây 

mới, cải tạo. Trước đây người ta phải chờ đến chợ phiên mới đi mua sắm 

được đủ các thứ mình cần, thì nay, chỉ cần có đủ tiền, việc đi chợ mua sắm đã 

trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Việc giao thương buôn bán cũng trở nên 

nhanh chóng, gọn nhẹ hơn, đồng thời mạng lưới xã hội của các thương nhân 

có thể mở rộng ra quy mô vùng, miền, không còn giới hạn trong làng, xã như 

trước. Số lượng hàng hóa trong chợ thì ngày càng tăng, chủng loại mặt hàng 

thì ngày càng đa dạng, những nhà buôn còn phải xây kho, thuê kho để chứa 

hàng, tích trữ hàng; phương tiện vận chuyển cũng hiện đại hơn, không chỉ là 

gồng gánh, chở xe đạp, xe thồ như trước. Nhờ việc vận chuyển hiện đại và 

nhanh chóng, thời gian lưu thông hàng hóa từ nhà sản xuất, nhà buôn tới tay 

người tiêu dùng cũng rút ngắn hơn trước rất nhiều, nhờ vậy các loại trái cây, 

hàng nông sản cũng đảm bảo độ tươi ngon. 

3.1.2. Kinh tế hàng hóa phát triển, nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng 

cao 

Đây chính là lí do chính khiến chợ quê truyền thống buộc phải mở rộng 

diện tích cũng như quy mô buôn bán, do độ “phình” của chợ ngày càng lớn. 

Các mặt hàng trở nên phong phú với số lượng ngày càng nhiều để đáp ứng 

sức mua của người dân, các gian hàng cũ kĩ, nhỏ bé, đơn lẻ của chợ quê xưa 

không đủ sức chứa, không đáp ứng được các yêu cầu của việc kinh doanh, 
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phải tràn ra ngoài đường, gây ách tắc và mất mĩ quan. Từ thực trạng này đòi 

hỏi chợ Quảng Oai phải được mở rộng, xây mới, và thực tế, năm 1995, chợ đã 

được khoác lên mình diện mạo mới, khang trang, rộng rãi, đến năm 2013, lại 

tiếp tục được đầu tư cải tạo. Hiện nay, chợ rộng khoảng 10.000m2 với các 

khu hàng hóa riêng biệt, sạch sẽ. Diện mạo mới của chợ cũng là một trong 

những biến đổi lớn khiến cho chợ Quảng Oai trở nên hiện đại hơn, thu hút 

đông đảo người đến trao đổi hàng hóa hơn. Vì sức mua ngày càng lớn do 

người dân có điều kiện về kinh tế hơn, thậm chí yêu cầu về chất lượng, mẫu 

mã của hàng hóa cũng ngày càng gắt gao hơn, những người buôn bán thường 

xuyên nhập nhiều loại hàng hóa với số lượng lớn về bày bán ở chợ, đáp ứng 

nhu cầu của khách hàng. Giờ đây, người ta chỉ cần dành ra một khoảng thời 

gian ngắn là có thể mua sắm đủ các vật dụng, thực phẩm cần thiết cho cả gia 

đình khi đến chợ, hơn nữa lại có nhiều lựa chọn do có nhiều sạp hàng cùng 

bán một loại hàng hóa. Điều này đồng thời cũng tạo ra tính cạnh tranh ngày 

càng cao đối với đội ngũ thương nhân trong chợ. 

3.1.3. Tác động của làn sóng đô thị hóa 

Quá trình đô thị hóa không chỉ làm biến đổi bộ mặt các thành phố lớn, 

các thị xã, thị trấn mà còn len lỏi về tận các vùng quê. Làng lên phố, chợ quê 

cũng biến đổi theo hơi hướng chợ đô thị. Chợ Quảng Oai nằm giữa ngã ba 

của hai con phố sầm uất là Quảng Oai và Phú Mỹ, với sự phát triển mạnh mẽ 

của hệ thống các cửa hàng cửa hiệu thời trang, túi xách, hàng gia dụng điện 

tử... Không gian ấy góp phần vào sự biến đổi cách thức buôn bán, nhu cầu về 

tiêu thụ hàng hóa của người dân quanh chợ Quảng Oai. Thay vì trước kia là 

ăn no, mặc ấm thì nay, người dân quê đều mua sắm theo tiêu chí ăn ngon, 

mặc đẹp, đặc biệt là thế hệ trẻ. Những người buôn bán ở chợ buộc phải thay 

đổi chiến lược kinh doanh của mình để phục vụ và đáp ứng kịp thời thị hiếu 

của người dân, cũng như thu được lợi nhuận nhiều hơn chẳng hạn như nhập 

hàng có mẫu mã bắt mắt hơn, kiểu dáng phong phú hơn, giá cả cũng đa dạng. 



61 

 

3.1.4. Kinh tế thị trường và vai trò của đồng tiền ngày càng lớn  

Vấn đề hàng dởm, hành kém chất lượng, tính buôn gian bán lận 

Ảnh hưởng của kinh tế thị trường và việc đồng tiền có vai trò ngày càng 

lớn khiến khiến văn hóa kinh doanh, đạo đức bán hàng thay đổi, thậm chí 

xuống cấp so với trước đây. Tiếng “kẻ chợ” khi nói là người ta hiểu sang 

nhiều nghĩa, có thể là sự không hài lòng ai đó, hay là sự ấm ức với ai khi bị 

lừa phỉnh, hoặc là người nào đó có tính khí ngang ngược, nói năng tục tĩu… 

Chẳng dám mạnh miệng nói ai tốt xấu, cứ thử đi buôn đi bán mới biết cái 

nghề, để đạt được mục đích mua rẻ bán đắt thì việc tìm kiếm thông tin và sử 

dụng mọi mánh khóe, vốn, kỹ năng đóng vai trò rất quan trọng đối với lợi ích 

kinh tế của cuộc mua bán. Trong kho tàng truyện cổ tích dân gian, hay truyện 

ngụ ngôn, có nhiều truyện nói đến những xung đột giữa việc vì lợi nhuận, vì 

đồng tiền mà anh em, vợ chồng, bố con, bạn bè lừa gạt lẫn nhau. Hiện nay, do 

sức mua lớn, hàng hóa các nơi nhập về chợ ngày càng nhiều, là môi trường 

thuận lợi để các mặt hàng kém chất lượng có cơ hội xâm nhập vào, trà trộn 

cùng với hàng tốt, khiến người mua khó có thể phát hiện.  

Vì lợi nhuận nên cái gì cũng độc 

Thực phẩm bẩn là vấn nạn trong đời sống dân cư hiện nay. Nạn gà lậu gà 

thải, lợn bệnh dịch nhiễm bệnh tai xanh, thịt lợn chứa hóc môn tăng trưởng, 

hay rau quả vẫn còn tồn dư chất bảo quản chất bảo vệ thực vật luôn là nỗi lo 

thường trực với người tiêu dùng. Trên thực tế, sự tất bật của cuộc sống, công 

việc khiến không ít người không có cách lựa chọn nào khác là phải sử dụng 

các loại thực phẩm được mua từ các chợ, dẫu biết rằng đặc điểm các dạng 

hàng hoá thực phẩm mua từ các chợ truyền thống luôn tiềm ẩn nguy cơ mất 

vệ sinh an toàn, ảnh hưởng tới sức khoẻ. Còn khi mua ở các siêu thị thì vấp 

phải những bất cập về thời gian, rồi những bất tiện trong khâu thanh toán… 

Chợ Quảng Oai là một khu chợ có vị trí quan trọng về khía cạnh phát triển 

kinh tế, có trục quốc lộ 32 chạy qua, nối thành phố cửa khẩu Lào Cai với 
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thành phố Hà Nội. Chợ toạ lạc ở trung tâm huyện Ba Vì, các mặt hàng được 

bán trong và ngoài chợ được quy hoạch theo từng khu riêng, khá tiện lợi cho 

việc kinh doanh, từ khu bán thực phẩm gia súc, khu giết mổ gia cầm, hàng 

thuỷ sản, hàng rau củ quả… Quy mô và cách quy hoạch của chợ là một điểm 

mạnh để thu hút người dân đổ về chợ hằng ngày. 

Người dân luôn luôn có một mong muốn rất đơn giản là hằng ngày, liệu 

người ta có thể mua và sử dụng được những sản phẩm hàng hóa được coi thực 

phẩm tốt, đảm bảo cho sức khoẻ hay không. Chợ là nơi tập trung đa dạng các 

loại hàng hóa, song do những tính cách cũng như tâm lý chung của con người, 

thì đại đa số thói quen người dân là vẫn chưa quen với việc buôn bán và sử 

dụng các sản phẩm có thương hiệu đảm bảo rõ nguồn gốc xuất xứ. Khi nhìn 

nhận lại thực tế của vấn đề kinh doanh và vệ sinh an toàn thực phẩm, thì tâm 

lý chung là người bán vẫn cứ bán, người mua vẫn cứ phải mua các sản phẩm 

tiêu dùng không rõ có đảm bảo hay không. Chợ Quảng Oai hiện nay bên cạnh 

nguồn nông sản dồi dào từ nền sản xuất nông nghiệp địa phương, vẫn có 

những mặt hàng là thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ, trong khi yêu cầu 

đối với hàng thực phẩm kinh doanh tại chợ: đảm bảo không sử dụng các chất 

bảo quản thực phẩm và chất tẩy rửa (không được phép sử dụng hoặc sử dụng 

quá mức cho phép); với hàng thực phẩm chế biến sẵn phải đảm bảo được che, 

đậy. 

3.2. Tác động của sự biến đổi của chợ Quảng Oai tới đời sống kinh tế - 

văn hóa - xã hội của địa phương 

3.2.1. Thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, mở rộng các mối quan hệ xã 

hội, phá vỡ tính biệt lập về kinh tế, văn hóa 

Việc chợ Quảng Oai ngày càng mở rộng về quy mô, đa dạng về mặt 

hàng và phương thức buôn bán là một trong những yếu tố thúc đẩy kinh tế xã 

Tây Đằng phát triển, đặc biệt đối với lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ. Trong 

môi trường kinh tế xã hội hàng hoá người dân cũng dần thích ứng linh hoạt và 
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cũng năng động hơn trong giai đoạn kinh tế thị trường thời kì mở cửa hội 

nhập, giao lưu hợp tác với nhiều thách thức và cơ hội, trải qua thực tiễn kinh 

tế cho thấy chợ Quảng Oai hình thành và phát triển theo dòng chảy thời gian 

và nhịp sống đương đại đã giải quyết nhiều về vấn đề công ăn việc làm cho 

người dân địa phương khi quỹ đất canh tác nông nghiệp đang ngày một giảm. 

Trên cơ sở phát triển những thế mạnh kinh tế địa phương thì chợ làng hay chợ 

huyện hợp thành cụm trung tâm kinh tế dịch vụ của cả vùng đất Tây Đằng, Ba 

Vì. Đây là kết quả của quá trình vận động kinh tế đến việc thay đổi các thói 

quen cũ của người nông dân tính chất thương nghiệp cổ của chợ cũ là tính “tự 

sản tự tiêu”. Quá trình hiện đại hoá nông thôn đã thúc đẩy sự phát triển của thị 

trường về góc độ kinh tế mà trong đó chủ thể kinh tế hay yếu tố con người 

trong cơ cấu xã hội chung đóng vai trò quan trọng tới chính sách định hướng 

kinh tế vĩ mô của Đảng - nhà nước, của thành phố cũng như của chính quyền 

địa phương đối với thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Chợ 

Quảng Oai mang lại sự phát triển không chỉ với lợi ích của người dân khu phố 

Hưng Đạo, mà cho cả cộng đồng những vùng lân cận. Điều này thể hiện ở sự 

đông đúc của phố thị, ở nhịp sống năng động hối hả, ở sự giàu mạnh của địa 

phương qua những công trình cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng khang trang, đời 

sống văn hoá, giáo dục, dân trí phát triển hơn trước. Bởi nơi nào có chợ, nơi 

đó luôn được đầu tư về mở đường, mở các dịch vụ, đường điện, nước cũng 

được đầu tư hơn. Xung quanh chợ, dày đặc các cửa hàng cửa hiệu, và mức 

hàng hóa bán ra cũng cao hơn so với các cửa hàng ở vị trí khác. Đó là lí do tại 

sao giá đất gần chợ lại luôn đắt hơn nhiều lần so với nơi khác. Hoạt động thị 

trường sôi động, thu hút nhiều lực lượng xã hội tham gia và các ngành dịch vụ 

đặc biệt phát triển quanh khu vực phố chợ. “Nhất cận thị nhị cận giang”, cuộc 

sống cũng có bước đổi thay, dân cư ở nhiều nơi về đây làm ăn buôn bán, chợ 

búa phố xá hàng quán từ đó mọc lên đi vào ổn định.  
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Những người kinh doanh trong quá trình mở rộng các quan hệ mua 

bán, trao đổi hàng hóa, khiến cho hoạt động thương mại ở chợ không chỉ có 

tác động trở lại hoạt động sản xuất hàng hóa mà còn tạo sức hút các nhóm 

dân cư từ nơi khác đến làm ăn, buôn bán tại chợ làng. Điều này cho thấy chợ 

còn có vai trò là cầu nối cộng đồng làng xã với thế giới bên ngoài, đồng thời 

hấp thụ những tác động của bên ngoài vào đời sống văn hóa, xã hội của cộng 

đồng làng. 

Một người dân cho biết: đến những năm 1980, một nhóm người từ Sơn 

Tây, Phú Châu, Tản Hồng… đến khu vực này định cư, nhận thấy đây là khu 

vực gần với các cơ quan, trường học, lại là khu vực ngã ba rất thuận tiện cho 

giao thông vận tải, là đất lành, nên mọi người ở lại lập lều lập quán buôn bán. 

Cả khu phố là hàng trăm cửa hàng kinh doanh buôn bán, đất chính chủ ở đây 

chỉ có năm nhà từ nhà đầu tiên là nhà ông bà Lâm Dung, nhà thứ hai là nhà 

ông bà Bình, tiếp đến là nhà ông Thuận, rồi nhà bà Nội, nhà ông Phương, và 

nhà ông bà Hòa Trường. Cả phố có chừng ấy nhà thôi, nhưng là đều rộng rãi, 

có mặt tiền cả chục mét.  

Trước ở đây nhà ai cũng đều vừa chạy chợ buôn bán vừa làm ruộng, 

nhưng giờ kinh tế phát triển, dân ở đây nhiều nhà bỏ làm ruộng chuyển sang 

tập trung buôn bán. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng vì là chợ đầu mối 

nông sản nên chợ Quảng Oai cần nguồn cung lớn về các mặt hàng nông sản, 

điều này khiến kinh tế nông nghiệp của địa phương không những không bị 

thu hẹp mà còn được đầu tư nhiều hơn theo hướng chuyên môn hóa trong bối 

cảnh đô thị hóa. Với tổng sản xuất nông nghiệp đạt chiếm hơn 60,8% tổng giá 

trị của các kinh tế ngành công nghiệp và dịch vụ. Trong tổng giá trị các mặt 

hàng nông sản chủ yếu của địa phương lúa gạo là chiếm trên 70% duy trì ổn 

định kinh tế ở địa phương [28, tr. 327]. Đến với chợ vẫn chân lấm tay bùn chị 

Loan một người phụ nữ là người dân ở xóm đồi chia sẻ: “nhà mình năm nay 

trồng hơn bốn sào nửa khoai lang, nửa khoai tây, còn cái ruộng sào rưỡi thì 
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trồng cụng nghìn rưỡi su hào và vải bắp”. Bà Hương một người chạy chợ 

cũng gần hai chục năm chia sẻ: “Rau này: không trồng ở vườn mà rau trồng ở 

trên ruộng, trên đó cô trồng hơn năm sào, mua đi rau sạch đấy, rau này mới 

hái trên ruộng lúc chiều đấy. Rau đợt này rẻ quá bác chẳng muốn bán, mấy 

người hay đi đổ buôn ở các chợ Hà Nội hỏi mua cả ruộng nhưng giá cả thấp 

quá chẳng có công, thôi thì mỗi hôm ra cắt một ít chạy chợ hằng ngày vậy”. 

Vùng đất Ba Vì hiện nay có dân số đông với trên 15000 nhân khẩu 

sống ở 14 cụm dân cư, đời sống của bà con chủ yếu là chăn nuôi, trồng cây ăn 

quả, trồng chè và trồng rừng. Các hộ phía trong chân núi ở đây, hộ nào cũng 

có đồi, có rừng, nhà ít thì 2 đến 3ha, nhà nhiều đến cả chục ha. Vải thiều, 

nhãn, dứa, sắn cũng có tiếng nên cũng dễ bán, hơn cả là cây chè, hàng trăm ha 

chè, là nguồn thu quan trọng của bà con nơi đây. Chương trình hỗ trợ của nhà 

nước nên các loại cây trồng, vật nuôi của bà con đều có giá trị kinh tế cao, 

cuộc sống đổi thay rõ nét, trẻ con trong làng đều đi học trường này lớp kia cả, 

có không ít em học đại học đã ra trường có việc làm ổn định. Ông Điệp, Giám 

đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cho biết: “Nhờ sự hỗ trợ của nhà nước, từ 

giống cây trồng rừng, cây chè, cây ăn quả, các giống vật nuôi như bò sữa, dê, 

đà điểu cũng như các gói vay ưu đãi để chăn nuôi gia súc và kinh doanh buôn 

bán nên cuộc sống của người dân huyện Ba Vì đã đổi thay”.  

3.2.2. Những mặt trái từ sự phát triển của chợ 

Sự lớn mạnh và mở rộng quy mô chợ, sự đa dạng, phong phú của các 

mặt hàng bày bán ở chợ cũng có những mặt trái của nó, tác động không nhỏ 

đến đời sống của người dân địa phương. Chợ vận hành hằng ngày chứ không 

theo phiên như chợ truyền thống, mỗi ngày, chợ lại xả ra một lượng lớn rác 

thải cùng với lượng nước thải không kịp qua xử lý đã gây ảnh hưởng lớn tới 

môi trường (không khí, nguồn nước) xung quanh. Nhiều người dân phàn nàn 

vì rác thải được thu dọn không hết do quá nhiều, thời gian thu dọn có hạn, đốt 

rác ngay gần khu dân sinh. Một vấn đề nữa là tình trạng cháy nổ có thể xảy ra 
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bất cứ lúc nào, trong khi hệ thống phòng cháy chữa cháy còn khá sơ sài. Hơn 

nữa bên ngoài chợ là hệ thống các ki ốt dày đặc, thường xuyên gây ùn tắc 

giao thông. 

Chợ Quảng Oai là không gian sinh hoạt kinh tế của cả cộng đồng, là 

nơi tập trung đông người, thường xuyên diễn ra các hoạt động trao đổi mua 

bán, chợ tạo ra lượng lớn rác thải. Tuy vậy, công tác xử lý, thu gom rác thải 

tại các chợ còn nhiều bất cập. Cùng với sự phát triển của quy mô chợ và số hộ 

dân buôn bán ở đây có nhu cầu không ngừng gia tăng. Ngoài lượng chất thải 

rắn phát sinh, nước thải chợ cũng đang một vấn đề đáng lo ngại. Nguồn nước 

phát sinh chủ yếu là nước sinh hoạt các khu dịch vụ của dân cư sống trong và 

quanh chợ; nước mưa; nước từ khu nhà vệ sinh; nước rửa của các loại hàng 

hóa và dụng cụ; nước rỉ ra từ khu vực để rác.  Thực tế, chợ hoạt động với 

nhiều quy mô khác nhau, riêng đối với các chợ quy mô trung bình, chợ phục 

vụ sinh hoạt dân cư thị trấn, khu chợ thủy sản, hay các khu chợ kinh doanh 

thực phẩm tươi sống như hàng thịt đầu mối chuyên trung chuyển hàng hóa 

cho các chợ khu vực xung quanh mỗi ngày có thể phát sinh hàng trăm đến 

hàng ngàn mét khối nước thải cần phải xử lý. Ngày trước, nước thải phát sinh 

của chợ chứa nhiều chất bẩn xả thải trực tiếp ra môi trường, không qua xử lý 

làm cho các mương máng nội đồng nhiễm bẩn nặng, nước đen sì, nhiều mùi 

hôi, mất vệ sinh cảnh quan. Tại khu vực phía kinh doanh buôn bán các mặt 

hàng nông sản, việc cải tạo lấp một ao từ trước đấy của chợ với mục đích để 

mở rộng thêm diện tích chợ và được thế vào đó là bể nước thải dạng ngầm 

nên tình trạng chợ không rơi vào ngập, hay ùn ú nước sau các trận mưa. Các 

loại rác thải trực tiếp từ chính sinh hoạt của chợ như lá túi nilon, lá rau, các 

phụ gia của mặt hàng nông sản... Đặc biệt, khu kinh doanh buôn bán nông 

sản, và thực phẩm tươi là khu vực thường xuyên diễn ra hoạt động trao đổi 

mua bán với hàng chục, hàng trăm tiểu thương, đủ các loại mặt hàng. Sau mỗi 

phiên chợ, một lượng lớn rác thải, nước thải từ các cửa hàng, ki ốt như túi 
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nilon, giấy rác, rau cỏ đến các sản phẩm thừa, nước thải trong hoạt động giết 

mổ gà, vịt, cá bị bỏ lại. Số rác thải này một phần được thu gom, một phần 

được tích tụ lại gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng không nhỏ đến vệ sinh an 

toàn thực phẩm tại các chợ, cũng như sinh hoạt của các hộ dân xung quanh 

khu vực. Theo các nhân viên thu gom rác thải trong chợ Quảng Oai, thị trấn 

Tây Đằng, đây là một trong những chợ nông sản lớn nhất khu vực với diện 

tích riêng khu bán hàng nông sản là 2500m2. Do vậy, việc thu gom rác đều 

được thực hiện vào các buổi chiều mỗi ngày, sau khi hoạt động buôn bán tại 

khu vực bán thực phẩm kết thúc. Mỗi ngày các nhân viên ở đây phải thu gom 

từ 10 - 11 xe rác, chủ yếu là rác ở khu vực bán rau, hoa, quả... trong chợ và 

vành đai xung quanh chợ. Để hiểu hơn về hoạt vấn đề rác thải tại các chợ, tôi 

tới quan sát chợ rau vào buổi chiều, trong bốn ngày liên tiếp. Vừa bước vào 

khu vực bán thịt, một mùi hôi nồng bốc lên, đặc biệt là khu hàng bán cá 

không khỏi khiến ai đi qua cũng phải lấy tay bịt mũi. Mặc dù trời nắng, song 

một số nơi, nước không kịp thoát, tràn ra lối đi khu chợ tạo ra những vũng lầy 

toàn ruồi muỗi. Trao đổi với Anh Đạt về vấn đề này, Ban quản lý chợ Quảng 

Oai cho biết: “Tuy chợ cũng vừa nâng cấp cải tạo mới được hai năm nay đi 

vào sử dụng, mặc dù không còn ngập như trước, kể cả khi trời có mưa lớn vẫn 

đảm bảo, song hệ thống thoát nước thải trong chợ chạy cùng với hệ thống 

thoát nước dân sinh, mới được xây dựng đang không bắt kịp với tốc độ phát 

triển của chợ, lại thêm người dân bán hàng trong chợ làm lại nền, ảnh hưởng 

đến hệ thống cống rãnh, khó khăn trong việc tiêu thoát nước thải tại chợ”. 

Có một vấn đề nổi cộm nữa là hiện nay, nhiều mặt hàng ở chợ có 

nguồn gốc không rõ ràng, không được kiểm soát chặt chẽ, hoặc do người 

buôn bán đặt lợi nhuận lên trên hết, bất chấp việc bán hàng kém chất lượng 

cho đối tượng là người làng, người quen, làm cho văn hóa kinh doanh sụt 

giảm trầm trọng. Quá trình mở rộng các hoạt động kinh tế cũng là quá trình 

nảy sinh những nhu cầu mới, đa dạng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 
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Thị trường mở cửa, giao thương tự do giữa các vùng, các khu vực cũng tạo 

điều kiện cho những luồng hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ từ bên ngoài 

tràn vào chợ. Xét ở góc độ tích cực mà nói, việc giao thương với các vùng 

khác tạo nên môi trường kinh tế xã hội mà ở đó đã nuôi dưỡng và rèn luyện 

nên những con người có năng lực, kinh nghiệm kinh doanh buôn bán. Xét ở 

mặt tiêu cực dù là khách quan hay chủ quan, chợ kinh doanh theo nhịp độ của 

thị trường và sức hút của lợi nhuận có thể nảy sinh những nguy cơ tiềm ẩn 

của tình trạng khủng hoảng niềm tin với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất 

lượng… Chức năng chính của chợ là nơi diễn ra hoạt động mua bán hay trao 

đổi các sản phẩm, hàng hóa khác nhau. Hàng hóa trong chợ rất đa dạng, từ 

những loại sản phẩm dùng trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người đến các 

chủng loại sản phẩm khác. Chợ kinh doanh theo kiểu vừa bán sỉ, vừa bán lẻ 

nên lượng khách thường đông vào các ngày cuối tuần. Những năm gần đây, 

hàng loạt các cửa hàng, siêu thị tư nhân nhỏ xung quanh chợ và đặc biệt là 

khu vực chợ tự phát xuất hiện nhiều trên các tuyến đường. Mặc dù các cấp 

chính quyền nơi đây đã tích cực giải toả song các tuyến đường này vẫn tụ tập 

hoạt động vào buổi chiều tối, đã ảnh hưởng đến sức mua của các hàng trong 

chợ. Bên cạnh đó, thói quen của tiểu thương thường nói thách quá cao, lôi kéo 

khách hàng, lấn chiếm diện tích lối đi đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả 

kinh doanh, kể cả an ninh trật tự tại khu vực chợ. 

3.2.3. Tác động tới văn hóa lối sống trong gia đình 

Những năm về trước, chợ Quảng Oai còn chưa đông đúc và hoạt 

độngbuôn bán kinh doanh chưa sầm uất như bây giờ, cả hai dãy phố ngày xưa 

(khi đó vẫn chưa có tên như hiện nay là Quảng Oai và Phú Mỹ) cũng chỉ có 

hơn chục gia đình sinh sống. Mỗi khi trong gia đình hay dòng họ có công to 

việc lớn gì từ đám cưới hỏi, ma chay cỗ bàn gì thì nhà nhà đều đến đông đủ 

không thiếu ai, đến để lo công việc hay quán xuyến việc này việc kia để 

không bị người đời chê trách. Bây giờ ở thời buổi kinh tế thị trường, người ta 
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chẳng còn giữ được những nét thuần thúy vốn có của văn hóa nông thôn nữa. 

Đối nội đối ngoại cũng chẳng còn như xưa, người ta theo cái nếp sống vội, 

sống nhanh. Các hoạt động sinh hoạt từ trong làng, ngoài chợ đều việc ai nấy 

làm. Trong gia đình hay họ mạc nội tộc, nhà ai có công có việc gì, những nhà 

làm kinh doanh buôn bán ít khi đóng cửa hàng của họ vào để làm giúp. Có 

công có việc, thì chồng đi vợ ở nhà trông hàng trông quán, hay có khi chỉ 

chạy vào nhà đám chốc lát cho gọi là có mặt rồi lại về. Một người buôn bán ở 

chợ nói: “Ai trách cứ gì thì bảo: nhà bán hàng bán quán lại neo người các ông 

các bà thông cảm”.  

Trong thời buổi kinh tế thị trường, “Đồng tiền trên nghĩa, trên tình, mái 

ấm gia đình trở thành mái lạnh”, “Mái ấm bỗng nhiên trở thành mái nóng”, 

những gia đình làm nghề kinh doanh buôn bán tại chợ, từ những tiểu thương 

buôn bán lớn đến buôn bán nhỏ lẻ, hay những người nông dân chân lấm tay 

bùn một nắng hai sương, sáng chạy chợ chiều lại làm những công việc đồng 

áng đều chịu những tác động nhất định. Một vài hộ có đồng vốn kinh doanh 

lớn thì tối ngày bận bịu chẳng có thời gian dạy dỗ con cái. Mọi sinh hoạt hằng 

ngày đều thay đổi, đến bữa cơm thì người ăn trước người ăn sau tiện với việc 

kinh doanh hàng quán. “Bữa ăn thì vội mâm cơm kéo dài”, có những gia đình, 

độ gần trưa, người vợ đi về nhà nấu cơm ăn trước sau đó lại mang cơm ra 

ngoài chợ cho chồng. Những đứa trẻ thì ăn uống hay ngủ nghỉ, học hành hay 

chơi bời gì, người lớn không còn thời gian để ý. Nhà nào có hai vợ chồng mà 

lại có con nhỏ thì còn vất vả hơn. Cũng có trường hợp trong một số đại gia 

đình, còn đầy đủ cả ông bà bố mẹ thì nhiều khi bữa cơm mâm cỗ cũng chẳng 

bao giờ ngồi cho được đông đủ thành viên. Chuyện con cái cứ ra ăn riêng ở 

riêng, tuy về kinh tế vật chất của gia đình thì cũng đầy đủ, nhưng tình cảm 

của các thành viên trong gia đình cũng không mấy mặn mà như ngày xưa. 

Các hộ kinh doanh đa phần dành ít thời gian cho việc bảo ban, chăm sóc, dạy 

dỗ con cái. Câu cửa miệng của nhiều gia đình buôn bán khi con đòi hỏi là: 
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“đây cầm lấy tiền mà đi mua để tôi còn bán hàng”. Nhỏ cũng vậy mà lớn cũng 

vậy, hết quần này áo kia, mốt này mốt nọ, tóc xanh tóc vàng… dẫn tới ảnh 

hưởng tiêu cực bởi cách giáo dục sai lệch của gia đình, còn có nhiều trẻ “cá 

biệt” vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Ngay trong một nhà, có trẻ được 

người mẹ bênh vực chở che, còn người bố thì thường xuyên quát nạt trách 

phạt vô cớ…; bố mẹ chưa quan tâm sát sao, chưa theo dõi chuyển biến tâm lý 

của con trẻ… Có trường hợp bố mẹ sa vào các tệ nạn xã hội, làm ăn buôn bán 

bất chính, lối sống không lành mạnh; bố mẹ ly hôn, ly thân, kinh doanh thua 

lỗ, mắc phải vòng lao lý... Trong hoàn cảnh như thế, nhiều gia đình không còn 

ý thức được hết tầm quan trọng về giáo dục con cái, đành buông xuôi hoặc 

giáo dục con sai lệch nên đã ảnh hưởng tiêu cực đến nhân cách, đạo đức, kỹ 

năng sống của con trẻ. Đối với các gia đình làm nghề kinh doanh buôn bán, 

có thể thay đổi hình thức nuôi dạy con sao cho phù hợp với lối sinh hoạt buôn 

bán kinh doanh, nhưng cốt yếu là làm sao để có được những bài học thiết 

thực, gần gũi và sinh động cuốn hút con trẻ làm theo “dạy con trẻ vạn lời hay, 

không bằng nửa ngày làm gương, làm mẫu”.  

3.3. Sự tồn tại và phát triển của chợ Quảng Oai nói riêng và chợ quê nói 

chung trong bối cảnh đô thị hóa 

Khi kinh tế phát triển, chợ cũng đổi thay. Tại các thành phố lớn, ngoài 

các chợ đầu mối, chợ truyền thống, đã xuất hiện thêm các trung tâm thương 

mại, khu mua sắm hiện đại với hệ thống các siêu thị ở quy mô khác nhau, 

mang lại nhiều tiện ích, đáp ứng nhu cầu mua sắm nhanh gọn, thuận tiện cho 

người tiêu dùng. Hàng hóa được bày bán tại các “chợ hiện đại” này rất phong 

phú với chất lượng tương đối đảm bảo, không gian thoáng đãng được bày trí 

bắt mắt, hệ thống thang cuốn, thang điện, điều hòa mát lạnh, cùng với các 

dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo, tận tình… là những nét mới mà “chợ 

truyền thống” không có. Ở những trung tâm thương mại, siêu thị lớn còn có 

cả nơi dành cho trẻ em vui chơi, tạo không gian gần gũ. Chưa kể, người ta đi 
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đến các trung tâm thương mại, siêu thị để mua sắm còn để trải nghiệm cảm 

giác shopping thời hiện đại. Tính “hiện đại” đó chính là một trung những sức 

hút lớn của các “chợ hiện đại” đối với con người trong cuộc sống hiện nay, 

đặc biệt là các bạn trẻ. Do vậy, đã tạo ra một sự cạnh tranh lớn giữa “chợ 

truyền thống” và “chợ hiện đại” - các siêu thị, trung tâm thương mại. 

Cuộc sống hiện đại với nhịp điệu sống hối hả, “thời gian là vàng”, các 

trung tâm mua sắm, các siêu thị hiện đại đã đáp ứng nhu cầu tiết kiệm quỹ 

thời gian mua sắm cho mọi người. Đây là điều mà hầu hết cư dân thành thị 

đều có thể cảm nhận được. Tuy nhiên với những người hoài cổ, những người 

đã từng gắn bó với những phiên chợ quê truyền thống thì các trung tâm mua 

sắm hiện đại và các siêu thị không thể giúp họ tìm thấy được “hồn” quê 

truyền thống. Bởi có lẽ không gian ở đó bó hẹp, ít gắn bó với đời sống thiên 

nhiên, mọi người đến với chợ hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm nhiều 

hơn là nhu cầu trao đổi, gặp gỡ. Một điều nữa là ở các siêu thị không có việc 

mặc cả, thậm chí rất ít có sự trao đổi giữa người bán kẻ mua và đặc biệt nó 

không thể hiện bản sắc văn hóa vùng miền mà thể hiện nhịp sống hiện đại 

nhiều hơn. (Văn hóa mặc cả cũng là một trong những đặc trưng của văn hóa 

chợ Việt Nam, mà hiện nay, một số kênh phát triển bán hàng trên mạng đã áp 

dụng “mặc cả” như một nét riêng của họ, thu hút đông đảo khách hàng mua 

bán online, điển hình là trường hợp Shoppee). Quan hệ “tình cảm” trong việc 

mua bán nhạt đi, mất đi… vì người bán “vô hình” mà chỉ có người tính tiền (ở 

nước ngoài đã có siêu thị người mua tự tính tiền, tự quẹt thẻ trả tiền). Siêu thị 

- chợ hiện đại phản ánh mối quan hệ của xã hội đô thị: coi trọng tính cá nhân, 

coi giá trị vật chất của hàng hóa và mục đích của việc bán được hàng là cao 

nhất, không cần quan tâm đến quan hệ tình cảm trong mua bán. 

Cuộc sống thay đổi, văn hóa nếp sống cũng cần thích nghi trong bối 

cảnh mới, song mọi sự chuyển đổi đều phải dựa trên sự tự cân bằng văn hóa 

từ cộng đồng chứ không phải quyết sách hành chính mang tính áp đặt. Chợ 
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quê là một thiết chế trong đời sống kinh tế - xã hội - văn hóa nông thôn, tất 

yếu nó cũng chịu sự chi phối của bối cảnh xã hội. Trước nguy cơ biến chợ 

thành trung tâm thương mại, siêu thị, liệu chợ nói chung và chợ quê nói riêng 

có thể tồn tại và phát triển? Có một thực tế là rất nhiều khu chợ ở đô thị Hà 

Nội đã bị chuyển đổi thành trung tâm thương mại, nhưng trái với điều các nhà 

quy hoạch chờ đợi, các trung tâm thương mại này đều ế ẩm, và những người 

buôn bán ở chợ trước kia đều phải tản mác đến những khu chợ khác để buôn 

bán. Có những chợ bỗng dưng thành tòa cao ốc, mang tên mới là trung tâm 

thương mại, kết quả là “vắng như chùa Bà Đanh”, ví dụ như chợ Cửa Nam, 

chợ Hàng Da, chợ Mơ... Một mâu thuẫn đang tồn tại là nếu nâng cấp cải tạo 

chợ thành tòa nhà hiện đại thì lập tức bị khách hàng và cả tiểu thương quay 

lưng, vì ở tòa nhà hiện đại đó không phù hợp với phong cách, thói quen mua 

bán đặc trưng của chợ. Chưa kể đến tình trạng làm biến mất không gian kinh 

doanh vốn có của nhiều chợ đang sầm uất. Đây chính là lí do vì sao mỗi lần 

có dự án cải tạo chợ, thì tiểu thương nhao nhao phản đối [24]. 

Người xưa vẫn có câu “Đi chợ như đi hội”. Chợ ngoài chức năng 

thương mại, còn là nơi giao tiếp cộng đồng, từ “hội chợ” được dùng theo 

nghĩa đó chứ không phải như bây giờ. Xu hướng phát triển tiến tới công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ngày càng diễn ra mạnh mẽ, dẫn tới nhiều 

sự đổi thay của xã hội. Chợ - nơi giao thương trao đổi hàng hóa và thông tin - 

cũng không nằm ngoài sự biến đổi đó. Chợ truyền thống vẫn tồn tại ở các 

làng quê nhưng đã mang trong đó hơi thở của đời sống hiện đại, còn các trung 

tâm thương mại, siêu thị lớn cũng ngày một phong phú tạo không gian ngày 

càng mở đang định hình dần, tạo dấu ấn văn hóa Việt. Dù thời buổi kinh tế có 

phát triển đến đâu đi chăng nữa, dù có mọc lên siêu thị hay trung tâm thương 

mại cứ nối tiếp nhau mọc lên, chợ quê Quảng Oai vẫn tồn tại và phát triển vì 

nó đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân trong đời sống, lao động sản 

xuất và kinh doanh. Chợ hòa mình vào trong dòng chảy của thời gian với các 
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yếu tố song hành của nền kinh tế mới, nền kinh tế kinh doanh nhiều thành 

phần, vẫn giữ được những nét riêng trong vốn văn hóa truyền thống của cư 

dân với phương thức sản xuất nông nghiệp, giữ cái hồn cho chợ quê đang dần 

biến đổi. 

Tiểu kết chương 3 

 Trước tác động của chính sách đổi mới, sự ảnh hưởng của nền kinh tế 

thị trường và làn sóng đô thị hóa, chợ Quảng Oai không thể không biến đổi. 

Đây cũng là xu hướng chung của tất cả các chợ quê truyền thống trên đất 

nước ta. Bởi chợ là nơi thể hiện rõ nhất bộ mặt kinh tế, xã hội, dân cư của địa 

phương, sự biến đổi của chợ trong bối cảnh xã hội mới là tất yếu. Mặt khác, 

quá trình biến đổi của chợ cũng có những tác động trở lại đối với kinh tế, văn 

hóa, xã hội của địa phương: nền kinh tế hàng hóa ngày càng phát triển mạnh, 

thúc đẩy kinh tế nông nghiệp được mở rộng, đầu tư theo hướng chuyên sâu để 

tạo ra hàng hóa tăng về khối lượng và đảm bảo chất lượng; thúc đẩy sự trao 

đổi, mua bán giữa các vùng, các địa phương lân cận với nhau, nâng cao mức 

sống cũng như chất lượng dịch vụ cho người dân trên địa bàn chợ. Mặc dù 

song hành với sự phát triển là những mặt trái, những bất cập luôn phát sinh, 

song có thể khẳng định giá trị, vai trò của chợ cũng như sự tồn tại của văn hóa 

chợ trong bối cảnh đương đại, khi mà làn sóng đô thị hóa kéo theo sự xuất 

hiện ngày càng nhiều các siêu thị, trung tâm thương mại - như một thách thức 

đối với sự tồn tại của chợ quê. 

 

 



74 

 

KẾT LUẬN 

Chợ Quảng Oai, xã Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội có thể nói là một chợ quê 

có truyền thông từ lâu đời, trải qua những biến động của cuộc sống, sự biến 

đổi tính chất của nền kinh tế, đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, trở 

thành chợ đầu mối nông sản, chợ hạng 1 của vùng ven Hà Nội. Chợ Quảng 

Oai là bộ mặt của xã Tây Đằng, mà nhìn vào đó, chúng ta thấy rõ sự biến đổi 

và phát triển của đời sống kinh tế ở một vùng quê. Từ một chợ quê với những 

lều mái, hàng quán đơn sơ, thành một khu chợ sầm uất, đông đúc, với sức 

mua lớn, chợ Quảng Oai cho thấy sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của 

cư dân xã Tây Đằng trong bối cảnh kinh tế thị trường và làn sóng đô thị hóa 

ngày càng mạnh mẽ. Sự biến đổi của chợ cũng có những tác động ngược trở 

lại tới đời sống của vùng quê này, có những tác động tốt, nhưng cũng có 

những bất cập như một điều tất yếu cho sự phát triển kinh tế nói chung. Tuy 

vậy, có thể khẳng định rằng vai trò của chợ Quảng Oai cũng như những nét 

văn hóa đặc sắc của chợ vẫn hết sức quan trọng đối với sự phát triển của địa 

phương này. Đó cũng là lí do chợ không chỉ tồn tại được mà ngày càng lớn 

mạnh trong khi rất nhiều các chợ khác đã bị thay thế bởi các siêu thị, các 

trung tâm thương mại, đặc biệt là các chợ ở nội đô Hà Nội. 

Đặt việc phát triển chợ Quảng Oai trong tổng thể việc phát triển mạng 

lưới chợ vùng đồng bằng sông Hồng, cần phải có những chiến lược cụ thể 

trong quy hoạch. Bởi vì, chiến lược phát triển chợ về bản chất là việc hoạch 

định hướng đi nhắm đến mục tiêu đã đặt ra về tầm nhìn, mục tiêu của chợ là 

nơi trao đổi buôn bán hàng hóa, giao lưu văn hóa. Giữ cho chợ Quảng Oai tồn 

tại và phát triển một cách ổn định là phải dựa vào việc lựa chọn lợi ích kinh tế 

của nhân dân là mục tiêu chiến lược. Ban Quản lý chợ và chính quyền địa 

phương cùng tập trung vào việc thu hút thương nhân. Tuy nhiên, đổi mới và 

thực hiện chiến lược kinh doanh phải theo định hướng, tầm nhìn, mục tiêu đặt 

ra; nhưng trong trường hợp cần thiết, có thể phải xem xét điều chỉnh lại tầm 
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nhìn, mục tiêu cho phù hợp với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 

hướng tăng nhanh khu thương mại - dịch vụ, chuyển từ lĩnh vực nông nghiệp 

sang ngành nghề khác. 

Cần lưu ý rằng, trong quá trình biến đổi của chợ quê, có thể người dân 

cũng phải đổi mới chiến lược kinh doanh để có hình thái tổ chức cũng như 

phương thức kinh doanh mới mẻ, thích ứng với thời đại mới. Trong bối cảnh 

đầy biến động như hiện nay, cần chú ý đến năng lực cốt lõi và các giá trị nền 

tảng cơ bản, bất biến của văn hóa truyền thống. Bất kỳ sự thay đổi chiến lược 

kinh doanh nào cũng phải được xây dựng dựa trên việc xác định và hiểu biết 

đúng đắn về nhu cầu của người dân. Khi đã xác định đúng đối tượng chiến 

lược chợ là khu kinh tế vệ tinh quanh thành phố, có thể khuyến khích các 

thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động thị trường mang lại cho chợ quê 

Quảng Oai những biến đổi mạnh mẽ. Cuối cùng, một vấn đề nữa cần phải 

xem xét đó là những điều kiện để đổi mới chiến lược kinh doanh thành công. 

Từ việc nghiên cứu chợ quê - truyền thống và biến đổi, Chúng tôi nhận thấy 

những yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo sự thành công trong việc kinh 

doanh nói chung và sự phát triển chợ Quảng Oai nói riêng là thích ứng với 

nhu cầu thị trường cũng như khai thác năng lực riêng. 

Đề tài của luận văn nghiên cứu về chợ quê truyền thống và biến đổi với 

nội dung tập trung vào tìm hiểu những nét đặc sắc cũng như vai trò của chợ 

quê đối với đời sống kinh tế của người dân khu vực nông thôn thông qua 

những biểu hiện về giá trị xã hội, tập quán cũng như tâm lý… Từ những biến 

đổi trong văn hóa chợ quê Quảng Oai, có thể thấy được sự linh hoạt, nhạy bén 

của người nông dân khi trực tiếp tham gia vào quá trình kinh doanh với 

phương thức lao động sản xuất từ tính hướng nội sang tính hướng ngoại; 

những biến đổi trong văn hóa cộng đồng làng xã nông thôn từ truyền thống 

khép kín, tự cung tự cấp sang kinh tế thị trường, trao đổi hàng hóa tự do, rộng 

mở... Từ những tác động trở lại của chợ đối với đời sống kinh tế - xã hội của 
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cư dân, chính quyền địa phương cần phải chú ý đến những chiều hướng biến 

đổi của chợ, đặc biệt, cần có kế hoạch để thu hút những chủ thể kinh doanh từ 

nơi khác đến giao thương tại chợ, tận dụng thế mạnh của chợ để hỗ trợ cho 

sản xuất thông qua việc quản lý nguồn thu từ chợ vào ngân sách địa phương 

để chi dùng cho những hoạt động như cải tạo và xây dựng cơ sở vật chất phục 

vụ sản xuất và sinh hoạt của cư dân (hệ thống điện, đường giao thông, nước 

sạch, xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường...). 
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PHỤ LỤC 

 

 

 

H1.Bản đồ Huyện Ba Vì(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)Nguồn ảnh: www.diachibotui.com 



 

H2. Sơ đồ chợ Quảng Oai(2) 

 

 

                                                           
(2) Dữ liệu bản đồ 2016 nguồn ảnh google.com. Sơ đồ chợ Quảng Oai hình ảnh đồ họa của Nguyễn Bá Huy 



 

Một số hình ảnh chợ Quảng Oai 

Đường Phú Mỹ (chợ Quảng Oai)(3) 

 

              

H3.a                                                            H.3b 

 

 

           

H3.c                                                  H3.d 

 

 

 

  

                                                           
(3)H3.a, H3.b, H3.c, H3.d,  Tác giả Nguyễn Bá Huy chụp tháng 5 năm 2015 Tại chợ Quảng Oai 



 

 Một số hình ảnh về hàng hóa và hoạt động buôn bán trong chợ(4) 

     

H4.Sạp hàng rau củ quả                H5.Một số loại ngũ cốc 

      

H6. Một số loại nông sản          H7. Bán rau gia vị 

       

H8. Bán rau củ                            H9. Bán rau củ quả 

                                                           
(4) Nguồn ảnh: Nguồn ảnh: H6, H7 từ webnongnghiep.vn. 



 

                 

H10.Bán rau củ quả                          H11. Sạp hàng bán củ quả 

                

H12.Hàng bán rau                       H13. Hàng bán rau củ 

              

        H14.Cửa hàng bán tạp hóa ở chợ         H15. Người mua rau 

               

          H16. Bán rau (cải bắp)                     H17. Chọn lựa khoai tây 



 

 

Một số ảnh hoạt động buôn bán hàng may mặc  

    

H18. Một số cửa hàng bán quần áo trong chợ        H19. Bán giầy dép 

             

 H20. Bán quần áo (lúc đóng cửa)      H21. Bán quần áo rét 

 

 

           H22. Bán vải 



 

Một số hình ảnh hàng hoạt động kinh doanh khác(5) 

               

      H23. Khu cổng sau chợ Quảng Oai(6)      H24. Khu bán các loại thực phẩm 

 

 

                       

                 H25.a               Khu bán thịt(7)                      H25.b 

                  

             H25.c                                                 H25.d 

                                                           
(5)Nguồn ảnh: Tác giả Nguyễn Bá Huy chụp vào tháng 8 năm 2015 tại chợ Quảng Oai 
(6, Nguồn ảnh: Tác giả Nguyễn Bá Huy chụp vào tháng 8 năm 2015 tại chợ Quảng Oai 
(7 ) Nguồn ảnh: Tác giả Nguyễn Bá Huy chụp vào tháng 8 năm 2015 tại chợ Quảng Oai 



 

                  

        H26. Cổng chợ số 2                              H27. Bán rau củ quả 

                             

                H28. Cửa hàng kinh doanh quần áo          H29. Bán đồ gốm sứ 

 

                            

                H30. Của hàng bán quần áo(8)                 H31. Nối đi trong chợ 

                                                           
(8)H28, H29, H30, H31, H32, H33 Tác giả Nguyễn Bá Huy chụp tháng 8 năm 2015 tại chợ Quảng Oai 



 

                   

                H32.Bán hoa quả                             H33. Cửa hàng bán giày dép 

                

                         H34.a                            H34.b                            H34.c 

         

                                 H34.d                                  H34.e                        H34.f 

                                 



 

Một số của hàng kinh doanh trong chợ(9) 

    

               H35. Người thợ rèn sắt 

            

             H36. Cửa hàng bán đồ rèn sắt                     H37. Bán chuối 

                      

 H38. Bán dứa                                  H39. Quán bán chè 

                                                           
(9)Tác giả Nguyễn Bá Huy chụp tháng 8 năm 2015 tại chợ Quảng Oai 



 

     

           H40. Người bán gà                                H41. Bán cá 

 

        

  H42. Bán ngan gà                            H43. Bán rau củ quả 

            

  H44. Bán  chè, bánh trôi                   H45. Bán quần áo ở vỉa hè 

 


