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Số 111  - Coronavirous : 

 

TP.HCM bùng phát dịch Covid-19: 

Chợ Bến Thành buồn nhất xưa nay … 

       *  
Tháng 8 - /2021  

    Hơn 1.200 sạp trong chợ Bến Thành đóng cửa theo 

yêu cầu của Sở Công thương TP.HCM, chỉ còn 180 

sạp kinh doanh các mặt hàng thiết yếu được mở. 

Khách thưa thớt, tiểu thương chợ buôn bán 40 năm nói 

chợ buồn nhất mà họ từng gắp. 

 

 
Chợ Bến Thành là một điểm du lịch nằm trong top 

các điểm nhất định phải check-in khi đến TP.HCM 

 

TP.HCM bùng phát dịch Covid-19, các chợ đều vắng 

hơn thường lệ, lượng khách ít dần. Đợt dịch từ đầu 

tháng 5 đến nay diễn biến phức tạp, kéo dài hơn. Ngày 

26.6, Sở Công thương TP.HCM đã có văn bản hỏa tốc 

yêu cầu tạm ngưng buôn bán hàng hóa không thiết yếu 

tại các chợ truyền thống.  

Theo ghi nhận, tại chợ Bến Thành (Q.1, TP.HCM) - 

chợ nổi tiếng gắn với hình ảnhdu lịch của TP năng 

động, sáng tạo nay buồn hiu hắt, chỉ có 180/1.442 sạp 

kinh doanh các mặt hàng thiết yếu tại chợ được hoạt 

động. Chợ Bến Thành vốn là điểm đến nằm trong top 

những nơi phải check-in khi đến TP.HCM.  

   Hơn 1 năm qua, từ khi TP.HCM không đón khách du 

lịch quốc tế, một số sạp trong chợ Bến Thành đóng cửa 

dần dần. Cho đến trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 tình hình 

dần khởi sắc lên được đôi chút khi khách du lịch nội 

địa đến TP cũng dần tăng. Nhưng chưa kịp mừng, chưa 

kịp kỳ vọng vào dịp hè thì ngay sau kỳ nghỉ lễ, tình 

hình lại càng thê thảm hơn.  

 
 

   Chợ Bến Thành hiện chỉ mở 4 cửa, phục vụ việc đi 

chợ một chiều, vào một chiều, ra một chiều để phòng 

chống dịch Covid-19, người dân khi vào chợ 

phải khai báo y tế, đeo khẩu trang và rửa tay sát 

khuẩn 

 

 
 

180/1.442 các sạp kinh doanh mặt hàng thiết yếu 

được hoạt động. Tại các khu bán quần áo, đồ mỹ 

nghệ, đồ lưu niệm đóng cửa, dây giăng khắp chợ. 

 

 
 

https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/
https://thanhnien.vn/du-lich/dich-covid-19-cho-ben-thanh-vang-ngat-du-khach-tieu-thuong-than-e-am-1182653.html
https://thanhnien.vn/doi-song/nguoi-ngheo-di-sieu-thi-0-dong-duoc-mua-200000-mung-lam-giua-dich-1401820.html
https://thanhnien.vn/doi-song/nguoi-sai-gon-de-thuong-mua-covid-19-nau-com-tang-shipper-khong-phai-shipper-cung-tang-luon-1405342.html
https://thanhnien.vn/du-lich/
https://thanhnien.vn/covid-19/
https://thanhnien.vn/khai-bao-y-te/
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  Nhiều tiểu thương trong chợ đã "xin nghỉ" từ trước 

để đỡ được tiền thuế. Một nguồn tin của Thanh 

Niêncũng cho biết, trong chợ, nhiều sạp còn nợ hoa 

chi, nhưng nhiều tháng ròng đóng cửa nên BQL Chợ 

cũng chưa thu được 

 

 
Khu ăn uống vốn tấp nập khách vào buổi trưa, nay 

vắng vẻ, chỉ có mình người bán, người mua cũng đa 

phần là những tiểu thương trong chợ. 

 

 
 

 

Sau nhiều lần dịch bùng phát, lần này chợ Bến 

Thành vắng vẻ nhất, buồn nhất. Các tiểu thương ở 

đây luôn hi vọng sớm có ngày chợ tấp nập trở lại  

 

 
 

   Khu giày dép thời trang... đóng cửa theo yêu cầu 

của Sở Công thương TP.HCM để phòng dịch Covid-

19. Dù nhiều khu đóng cửa, nhưng ban quản lý chợ 

vẫn liên tục đi kiểm tra, nhắc nhở tiểu thương giữ 

khoảng cách, đeo khẩu trang. 

 

 
 

     Bà Lê Thị Diệp, chủ sạp đặc sản mắm Châu Đốc 

cho biết, nhà bà 3 đời buôn bán ở chợ Bến Thành 

nhưng chưa bao giờ thấy cảnh chợ buồn thế này. Cả 

tuần nay, bà chưa bán được gì, nay vì nhớ chợ quá 

nên ra để lau chùi bớt bụi, rồi lại đóng cửa về. 

"Người vào chợ cũng ít lắm nên có cho bán cũng 

không ai mua, nhớ chợ quá nên tôi ra chút vậy thôi, 

giờ về", bà nói. 

 

 

 

 

https://thanhnien.vn/covid/
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Khu hàng thịt thưa thớt người bán, người mua cũng 

vắng. Theo quan sát, khách vào chợ những ngày này 

thường vội vàng mua rồi rời đi nhanh chóng, không 

nán lại chợ lâu 

 

 
 

10 giờ sáng, chợ Bến Thành vắng bóng khách. 

 

 
 

Bàn ghế ở khu hàng ăn từ cả tháng trước nhiều quầy 

đã thu dọn, nghỉ bán. 

 

 
 

Để kiểm soát được người ra vào, chợ Bến Thành 

đóng nhiều cửa. 

 

 
 

Con đường ngay trước chợ cũng vắng xe qua lại 
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    Ông Cao Văn Hùng, chủ sạp rau sạch, cho biết: 

"Nhà tôi 3 đời buôn bán ở đây, đời tôi là đời thứ ba. 

40 năm gắn bó với chợ, chưa bao giờ thấy chợ buồn, 

vắng tanh thế này. May là tôi có khách quen, mối sẵn 

nên vẫn còn mở cửa được và cầm cự được. Rau củ 

vào sẵn bịch rồi bày cho đẹp vậy, chứ biết khi nào 

khách tới" 

 
Người đi chợ thưa thớt trong sáng 29.6.2021 

 

 
 

Chủ sạp giò chả Thanh Thanh cho rằng, những tiểu 

thương còn cầm cự được ở chợ Bến Thành tới hôm 

nay đa phần là những người bán hàng có thâm niên 

ở chợ hơn 10 năm, có mối quen. "Hơn 1 năm qua, 

tôi sống nhờ có khách quen gọi điện thoại mua hàng, 

ngồi đây bán thì chủ yếu là khách lẻ, mình bán uy tín 

nên khách quay lại thường xuyên. Nhưng cũng 

không thể bằng một nửa như khi không có dịch 

được. Giờ chỉ mong hết dịch để còn làm ăn" 

 

                                            Lão Phan sưu tầm 
 

 


