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Tóm tắt: Kinh tế ban đêm đang phát triển ở Việt Nam ở các mức độ khác nhau. Về mặt chính 

sách, kinh tế ban đêm đã được Chính phủ khuyến khích, tuy nhiên mới chỉ ở mức độ ban đầu và hệ 

thống pháp luật chưa thực sự thể hiện được chính sách khuyến khích đó. Bài viết phân tích dưới góc 

độ lí luận về đặc trưng của kinh tế ban đêm, nhận diện và đánh giá về khung pháp lí điều chỉnh đối 

với kinh tế ban đêm để thấy được sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật về kinh tế ban đêm ở Việt 

Nam. Bài viết cũng cho thấy pháp luật hầu như chưa thể hiện được những quy định đặc thù hoặc ưu 

đãi để phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam và cần tiếp tục được hoàn thiện. 
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THE NIGHT TIME ECONOMY AND THE LEGAL FRAMEWORK FOR THE NIGHT TIME 

ECONOMY IN VIETNAM TODAY 

Abstract: The Night Time Economy (NTE) has been developing in Vietnam at different rates. In 

terms of policies, NTE has been encouraged by the Government, but it has only been at the initial level 

and the legal system has not really shown such incentive policies. This article analyzes the 

characteristics of NTE, identifies and evaluates the legal framework for NTE  from a theoretical 

perspective to clarify the urgent need to improve the law on NTE in Vietnam. The article also reveals 

that Vietnamese law has almost no specific provisions or incentives for developing NTE , and thus it 

needs to be continuously improved. 
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1. Đặc trưng và những yếu tố ảnh hưởng 

đến sự phát triển của kinh tế ban đêm
 Kinh tế ban đêm (KTBĐ), thuật ngữ tiếng 

Anh là Night-time economy (thường được 

viết tắt là NTE), được biết đến kể từ những 

năm đầu của thập niên 1970, khi mà các 

thành phố ở các quốc gia phát triển (phương 

Tây) có những biến đổi đáng kể về kinh tế-xã 

hội. Theo nhiều nhà nghiên cứu thì những 

thay đổi này liên quan đến hai “luồng” dịch 

chuyển chính. Một là, sự chuyển dịch trong 

phát triển kinh tế từ công nghiệp sang “hậu 

công nghiệp”, từ đó dẫn đến nhiều khu vực 

thuộc đô thị trước đây là nhà máy, công 

xưởng trở thành nơi bỏ hoang và chưa được 

cải tạo. Hai là, sự chuyển dịch trong định 

hướng phát triển và quản lí đô thị, từ chỗ chỉ 

tập trung vào chức năng cung cấp dịch vụ 

công, đã chuyển sang mục tiêu tạo thuận lợi  
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