Bt u t ti 07/02/2018 (tc 22/12 âm lch), ch êm Hng Lnh c t chc ti Trung tâm thng mi tng hp và
siêu th th xã ã thu hút khá nhiu ngi tham gia. Vi mc ích không ch giúp tiu thng có thêm a im
bán hàng mà còn mang không khí tt n vi nhiu ngi dân, ch êm Hng Lnh thc s là mt trong
nhng hot ng thng mi, dch v cui nm y ý ngha.

Mt góc khu vc bán èn lng, trang trí, gia dng
Ln u tiên t chc
Bt u t 22 tháng chp, khi ch ngày tan hàng, phiên ch êm Hng Lnh u tiên chính thc bt u. Ch c b trí ti
hu ht các khu vc nh ch ngày, tr gian hàng thc phm ti sng phía trong. c bit, các gian hàng bán ào,
qut, cây cnh c b trí tp trung sát vi Quc l 8A nên thun li cho ngi mua, ngi bán. Vui mt nht là các các
gian hàng bán èn nháy, en lng, trang trí Tt, èn sáng choang, lung linh mi sc màu. Ngi mua ln lt ra
vào tham quan, ngã giá; còn ch hàng thì vui v mi chào làm cho không khí ch tr nên vui nhn hn.
Tuy không quá ông úc nh ch ngày, tuy nhiên ch êm ln u tiên c t chc thành hot ng chính ca th xã
Hng Lnh ã góp phn to c im nhn và mang không khí Tt n sm hn vi ngi dân. Ngm nghía khu vc èn lng
và trang trí, ch Bùi Th Mai, T dân ph Ngc Sn, phng c Thun bày t: "ây là ti th 2 c nhà tôi do ch êm,
các mt hàng bày bán ch yu bán các loi hàng thi trang, tp hóa, hoa, cây cnh,... nhà cng ã sm sa c
bn ri nhng tôi c thích cái không khí ây nên li dn các con n tham quan. Ti qua không mua c gì my
nhng tôi vn thy vui vì ti ây tôi có cm giác ngày Tt ang cn k."
Cng chung nim vui khi c cm nhn không khí Tt ti ch êm, anh Nguyn Vn Thc – xã c Thnh, huyn c Th
cho bit: "C ngày i làm, ti n c nhà r nhau i ch êm cm nhn Tt ang v, tin th chn mt cây qut v chng Tt."
Theo nhiu ngi dân, các loi hàng hóa bán ti ch êm có mu mã khá phong phú, nhiu loi hàng cht lng
tt; giá c phù hp vi th trng và túi tin ngi tiêu dùng. C th, i vi cây cnh, nh ào, qut,mai kiu dáng khá p,
dao ng t 500.000 ng n trên 1.000.000 ng, thm chí có ni bán di 500.000 ng i vi cây nh, ngoài ra, các
mt hàng hoa nha, hoa la, hoa vi, hóa á cng hút khách, giá c cng phi chng. Các mt hàng thi trang
cng c bày bán khá nhiu, áo s mi, thun nam, n khong 70.000-250.000 ng/cái; qun tây, jean có giá t

100.000-350.000 ng/cái; giày dép, bt n t 50.000-500.000 ng/ôi; ph kin nh m, dây nt, tt, kính mt, túi
xách… dao ng t 5.000-300.000 ng/sn phm tùy loi… Hút khách nht là các mt hàng trang trí nh
bóng nháy, èn lng ,… giá c khá a dng tùy theo cht lng, mu mã nhng nhìn chung khá phi chng, so vi
nm ngoái hu nh không tng. Theo mt s khách mua nh anh Thc cho bit, mu mã, giá hàng hóa bán
ch êm tng ng ch ngày và các im bán khác. Vy nên anh và các thành viên trong gia ình có th n ch
êm mua, va chn c hàng va tham quan cnh ch êm ca nhng ngày cn Tt. T ngày ch êm khai trng n
nay, gia ình anh ã n ch 2 ln.

Nhn nhp khu vc bán hoa
m bo trt t và vn minh
vic t chc ch êm din ra an toàn, m bo an ninh trt t, UBND th xã cng ã có vn bn ch o Ban qun lý ch
Hng Lnh, các ngành chc nng liên quan làm tt công tác phi hp, ch ng x lý các tình hung bt ng, ng thi
to iu kin cho các tiu thng và khách mua, khách tham quan khi giao thng. Theo i din Ban qun lý ch
thì các im gi xe c nh ti khu vc Trung tâm thng mi tng hp và siêu th th xã khá thoi mái, kiên c nên
không gian ch khá rng rãi. Hin ch êm có gn 100 h kinh doanh qun áo, giày dép, ph kin và tp hóa,
hoa, cây cnh bày bán. ng ký kinh doanh ch êm không ch có nhng ngi kinh doanh t do bên ngoài
mà còn có các h tiu thng bán ch ngày nên a phn h u bit quy nh ch và thc hin nghiêm túc. Bên cnh
ó, thun tin mua bán và bo v tài sn ca ngi dân, Ban qun lý ch cng ã tng cng lc lng bo v, phi hp vi
công an bo v an ninh ch. Các lc lng trc xuyên sut thi gian din ra ch êm hng dn ngi dân sp xp hàng
hóa úng v trí. Ban qun lý cng liên tc thông tin v tình trng trm cp ngi dân cnh giác vi các i tng xu.
Bà Phan Th Linh, tiu thng bán hàng tp hóa, èn lng, bóng nháy,.. cho bit: "Nm nay, th xã Hng Lnh
có ch trng t chc "tun l ch êm xuân Mu Tut", tôi và các tiu thng khác hng hái ng ký bán, mc dù lng
ngi ít nhng không vì th mà không khí Tt không có. Tôi mong các ngành chc nng làm tt công tác
tuyên truyn hn na thu hút ông khách n vi ch êm Hng Lnh, ng thi, duy trì hot ng này vào nm sau,
nó tr thành mt nét vn hóa truyn thng mi dp Tt n xuân v. Nm sau mà t chc thì tôi cng s tip tc tham
gia."
Ln u t chc, ch hp sm t 22/12 âm lch, nên theo nhiu ngi bán thì cho n thi im này, lng ngi mua cha

nhiu, sc mua cha tng. Hu ht tiu thng tham gia ch êm vi hy vng bán thêm c nhiu hàng hn, tuy nhiên
dù bán nhiu hay ít thì h vn vui. Còn vi tâm lý ngi mua, cng hy vng có thêm nhiu mt hàng phong
phú, có các trò chi, m thc thng thc, ng thi to im nhn cho ch. Hy vng vi kinh nghim ln u t chc, ch êm
Th xã mai này s ngày càng hoàn thin hn, tr thành mt im hn c áo, hp dn du khách thp phng./.
Hng Nga – Bình Nguyên

