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Sơ kết thực hiện Đề án Phát triển, nâng cao chất lượng ngành thương 

mại, dịch vụ xã Hưng Đạo, giai đoạn 2021-2025
 

              Thực hiện công văn số 02  ngày 18/10/2022 của UBND thành phố 
Chí Linh về việc báo cáo sơ kết, đánh giá thực hiện đề án  số 10 ngày 30 
tháng 6 năm 2021 của thành ủy Chí Linh;
               Thực hiện Công văn số 493-CV/TU ngày 24/8/2022 của Ban thường 
vụ Thành ủy Chí Linh về việc sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện 11 Đề án của 
Ban thường vụ Thành ủy. Căn cứ Đề án số 07-ĐA/TU ngày 30 tháng 6 năm 
2021 của Thành ủy Chí linh về phát triển, nâng cao chất lượng ngành thương 
mại, dịch vụ thành phố Chí Linh, giai đoạn 2021-2025, Đảng ủy xã Hưng Đạo 
báo cáo sơ kết thực hiện đề án phát triển, nâng cao chất lượng ngành thương 
mại, dịch vụ xã Hưng Đạo giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:

I. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN
1. Thuận lợi
Hưng Đạo là xã miền núi nằm ở phía Tây thành phố  Chí Linh. Tuy đời 

sống vật chất còn nhiều khó khăn song có truyền thống cách mạng, yêu quê 
hương, đất nước, có tinh thần đoàn kết, gắn bó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của 
Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp. Địa phương có 8 thôn với 11 di 
tích trong đó có khu di tích Đền Kiếp Bạc - Chùa Nam Tào - chùa Bắc Đẩu 
được công nhận di tích lịch sử trong quần thể văn hóa cấp quốc gia đặc biệt 
Côn Sơn - Kiếp Bạc, 01 di tích cấp Tỉnh, còn lại là các di tích đình, chùa do 
UBND xã, các thôn đang quản lý trông coi, bảo vệ.

Địa phương có nhiều tiềm năng về các di tích lịch sử, danh lam thắng 
cảnh; nhiều di tích, di chỉ trên địa bàn mang đậm dấu ấn lịch sử như Hố Thóc, Từ 
Cũ, Xưởng Thuyền, Hành Cung, Ao Cháo thuộc quần thể di tích Kiếp Bạc đang 
từng bước được đầu tư tôn tạo. Cấp ủy Đảng, chính quyền có sự quan tâm sâu 
sát, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo 
vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn xã, thu hút khách du lịch về với địa 
phương, đó là tiềm năng để phát triển ngành du lịch dịch vụ trên địa bàn.

2. Khó khăn
Cơ sở hạ tầng đầu tư cho du lịch chưa đồng bộ, đời sống nhân dân còn gặp 

nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất, kinh phí dành cho phát triển du lịch, thương mại 
dịch vụ chưa đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ.



Hệ thống cơ sở hạ tầng khu vực được  đầu tư còn chậm, chưa đáp ứng được 
nhu cầu của phát triển du lịch.

Tình hình dịch bệnh Covid-19  kéo dài hơn 2 năm  làm ảnh hưởng đến hoạt 
động của ngành du lịch dịch vụ.

Hưng Đạo là một xã thuần nông nằm ở cuối thành phố Chí Linh. Người 
dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp trồng lúa không có nghề truyền thống, Tỷ lệ 
đào tạo lao động có trình độ cao còn thấp.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Kết quả thực hiện theo nội dung kế hoạch triển khai thực hiện đề  

án
       Ngay sau khi đề án được Thành ủy triển khai triển khai, Đảng ủy xã đã 
triển khai xây dựng kế hoạch phát triển phát triển phát triển, nâng cao chất 
lượng ngành thương mại, dịch vụ xã Hưng Đạo, giai đoạn 2021-2025 trên địa 
bàn xã, giao UBND xã cùng các ngành xây dựng kế hoạch thực hiện đề án đã 
ban hành.

  Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện 
nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Luật di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật 
sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18/6/2009; Thông 
tư 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/1/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 
và lễ hội; Quyết định 17/2014 -UBND của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Hải Dương 
ban hành quy định cụ thể một số nội dung về thực hiện nếp sống văn minh 
trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của của Thành ủy, UBND thành phố và 
Phòng Văn hóa – Thông tin về công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Hàng tháng 
Đảng ủy, UBND xã có Nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo nhằm  duy trì, bảo tồn, 
phát huy giá trị của các di tích.

Những năm qua, UBND xã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về Di sản 
văn hóa, Luật di sản văn hóa, quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc 
tổ chức lễ hội.Các hoạt động tuyên truyền đã tạo sự chuyển biến về nhận thức 
trong các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của di tích lịch 
sử, văn hóa, du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trên địa bàn xã có nhiều di tích Trong đó:  Quần thể di tích  Quốc gia 
đặc biệt Đền Kiếp Bạc, chùa Nam Tào, Chùa Bắc Đẩu là tiềm năng để phát 
triển ngành du lịch dịch vụ.  Ngoài ra, địa bàn xã có nhiều các đình làng, chùa 
làng, nhà thờ họ, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân địa phương.

Địa phương trú trọng công tác tuyên truyền nhân dân đón tiếp khách 
đến khu du lịch văn minh lịch sự.

Mục đích phát triển xây dựng du lịch dịch vụ trở thành nền tảng hỗ trợ 
các ngành kinh tế khác, nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa và góp phần nâng 
cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, thay đổi diện mạo, cảnh quan 
quê hương.



Tạo tiền đề, đảm bảo vai trò kết nối, gắn các khu, điểm du lịch và các 
tuyến du lịch nhằm thu hút khách trong đó chú trọng phát triển du lịch tâm 
linh  quần thể di tích Quốc gia đặc biệt (Đền Kiếp Bạc), và bảo tồn, phục 
dựng các giá trị văn hóa, hạ tầng du lịch dịch vụ được quan tâm đầu tư.
          2. Kết quả thu hút đầu tư của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu 
tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ ở địa phương.

Năm 2021, 2022 địa phương thu hút  đầu tư tổ chức doanh nghiệp, các 
nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch ở địa phương.

Thu hút tập đoàn HIO đầu tư khu nghỉ dưỡng sinh thái ở khu vực thôn 
Vườn Đào. Trụ sở  chính hiện nay  đặt tại thôn Vườn Đào. Tổng diện tích khu 
du lịch trong dự kiến đầu tư là khoảng 8,8ha.

Di chuyển dịch vụ hàng quán, khuôn viên tại đền Kiếp Bạc được mở 
rộng, để đón khách du lịch, một số nhà nghỉ được xây dựng mở rộng để đón 
tiếp khách đến tham quan du lịch.

3. Công tác phối hợp thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng nhằm 
thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa 
bàn phục vụ cho phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ.

Năm 2021, 2022 địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động 
nhân dân giải phóng mặt bằng các dự án như làm đường, làm cầu Đồng Việt 
nối giữa Bắc Giang và Hải Dương, phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ ở 
địa phương.

Đầu tư cơ sở hạ tầng: Năm 2021, 2022  địa phương  nhận được sự quan 
tâm của cấp trên đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông cấp xã, đường trục chính 
trung tâm xã, tuyến đường thôn Kim Điền…. đang tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 
tuyến trục xã đi Đan Hội, đáp ứng cho phát triển du lịch cũng như  đi lại của 
nhân dân tạo điều kiện cho việc thông thương mua bán, trao đổi hàng hóa.

Mở rộng tuyến đường Vườn Đào với tổng chiều dài 2,7km, mặt dải 
apphan với kinh phí là hơn 40 tỷ đồng.

Mở rộng và nâng cấp bê bông hóa tuyến đường  đê Từ Vạn Yên đi 
Thôn Triền- Lục Nam. Đây là tuyến giao thông kết nối với di tích Kiếp Bạc, 
Chùa Vĩnh Nghiêm của Tỉnh Bắc Giang, vừa  đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân 
dân và khách tham quan du lịch về với Côn Sơn- Kiếp Bạc.

Năm 2021 được  sự quan tâm đầu tư của cấp trên nâng cấp, mở rộng 
tuyến đường phía trước Di tích Đền Kiếp Bạc với tổng kinh phí 20 tỷ đồng.

Hiện nay địa phương đang tiếp tục tuyên truyền và hoàn thiện hồ sơ  
phối hợp giải phóng mặt bằng tuyến Cầu Đồng Việt, giải tỏa 06  hộ dân ở khu 
vực đường vào Đền Kiếp Bạc để mở rộng tuyến đường cổng vào. Tuyến 
đường An Lĩnh xã Lê Lợi đi  Kiếp Bạc đang được triển khai đầu tư dự kiến 
394 tỷ đồng.

Năm 2022, địa phương phối  hợp cùng BQL Di tích Côn Sơn- Kiếp 
Bạc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân di chuyển 60 ki ốt ra 
khu vực bờ hồ Phía Dược Sơn, tạo cảnh quang xanh sạch, đẹp, thoáng đãng. 
Ngày càng thu hút lượng khách du lịch lớn hơn về địa phương. Kéo theo việc 



cung cấp các nhu cầu về dịch vụ như bán các loại hàng lưu niệm, các mặt 
hàng đặc sản nông sản địa phương…. Đặc biệt là ngành tiểu thủ công nghiệp 
làm mã phát triển đem lại thu nhập lớn cho người dân cũng như sự phát triển 
chung của xã.

 4. Việc tổ chức các lễ hội truyền thống, các hoạt động văn hóa văn 
nghệ thể  dục thể thao của  địa phương, tham gia các hoạt động lễ hội văn 
hóa thể thao của thành phố.

Năm 2020, 2021 do ảnh hưởng dịch bệnh nên nhiều hoạt động còn hạn 
chế. Năm 2022 khi tình hình dịch bệnh ổn định, các hoạt động du lịch được 
mở cửa trở lại tạo điều kiện cho ngành du lịch phát triển.

Việc tổ chức lễ hội trên địa bàn: Hàng năm, địa phương có 2 lễ hội mùa 
xuân và mùa thu trong quần thể  khu di tích , Đảng ủy- UBND xã phối hợp 
với BQL Di tích Côn Sơn Kiếp Bạc tổ chức tốt lễ hội đề ra theo chỉ đạo của 
ban tổ chức lễ hội như: Lễ cáo yết, lễ dâng hương tưởng niệm, lễ hội hoa 
đăng, lễ hội quân trên sông lục đầu, lễ rước bộ Giỗ Đức Quốc mẫu 28/9…
Tổ chức tốt lễ hộ các chùa làng, đình làng vào tháng Giêng hàng năm. Trong 
lễ hội tổ chức các hoạt động  văn hóa văn nghệ, TDTT cho nhân dân vui xuân

Năm 2022 tham gia đầy đủ các hoạt động do thành phố tổ chức như: 
Hoạt động hè, giải bóng đá nhi đồng, hội thi thiếu nhi kể chuyện sách hè, liên 
hoan văn nghệ không chuyên thành phố, đêm trung thu, Đại hội TDTT Thành 
phố lần thứ IX…Các hoạt động thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham 
gia.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao 
cho nhân dân vào các dịp lễ, tết như: Câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ dân 
vũ…vào các dịp như Tết Nguyên Đán, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày 20/10, 
ngày Thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất 18/1, Ngày thành lập Quân đội 
nhân dân…

5. Công tác tôn tạo, bảo vệ, quản lý khai thác có hiệu quả di tích 
lịch sử văn hóa trên địa bàn.

Năm 2021, 2022,  địa phương phối hợp với Ban quản lý di tích Côn 
Sơn, Kiếp Bạc đã di chuyển 60 ki ốt dịch vụ trong khuôn viên đền Kiếp Bạc 
ra phía bờ hồ giáp thôn Dược Sơn tạo cảnh quan thoáng đãng. Đồng thời 
khuôn viên tại Đền Kiếp Bạc cũng được mở rộng, hệ thống điện, ánh sách 
quanh khu vực được quan tâm đầu tư. Hệ thống cây xanh, vườn hoa trước, 
sau và trong đền, khu vực  đê trước đền được cải tạo. Cảnh quan khu vực hồ 
được nâng cấp, đến nay, cảnh quan tại khu di tích được thoáng đãng, mát mẻ, 
khang trang và tố hảo…

Công tác tôn tạo, bảo vệ, quản lý khai thác có hiệu quả di tích lịch sử 
văn hóa trên địa bàn được thực hiện đúng luật di sản văn hóa. Các di tíc lịch 
sử được mở cửa để đón khách, đón nhân dân đến tham quan, chiêm bái. Các 
đình, chùa làng do cấp xã, cấp thôn quản lý có ban khánh tiết, người trông 
coi, thường xuyên mở cửa để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân địa 
phương.



6. Công tác chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường trên địa 
bàn.

Được địa phương quan tâm trú trọng, cảnh quan các khu di tích được 
nâng cấp cải tạo. Công tác vệ sinh môi trường đảm bảo. Địa phương thường 
xuyên phát động các phong trào dọn vệ sinh môi trường, đảm bảo khu vực 
sinh sống và giữ môi trường sạch đẹp các cảnh quan khu di tích, các khu vực 
đình làng, chùa làng, trung tâm văn hóa…Các phong trào hưởng ứng được 
các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia.

Đảm bảo vệ sinh môi trường là nhiệm vụ rất quan trọng được địa 
phương và ban quản lý di tích Côn Sơn- Kiếp Bạc trú trọng, nhất là trong dịp 
lễ hội và các kỳ nghỉ lễ. Địa phương và BQL thường xuyên tuyên truyền nhân 
dân, tập huấn cho nhân dân kinh doanh tại khu di tích tập huấn về bảo vệ môi 
trường, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, pa nô, trực quan để du khách 
có ý thức  giữ gìn vệ sinh cảnh quan khu di tích, bố trí thùng đựng rác thải tại 
các khu di tích phù hợp với truyền thống, đảm bảo yếu tố lịch sự tại khu di 
tích. 

Ngoài vệ sinh môi trường, địa phương phối hợp với ban quản lý tuyên 
truyền nhân dân và các hộ kinh doanh làm tốt công tác phòng chống cháy nổ,  
tập huấn và ra mắt Hội liên gia về phòng cháy chữa cháy để các hộ kinh 
doanh có ý thức phòng chống cháy nổ trên địa bàn.

7. Tổng thu từ du lịch, khách du lịch, các cơ sở lưu trú trên  địa 
bàn.

9 tháng đầu năm 2022, tổng thu từ thương mại dịch vụ đạt 55 tỷ đồng, 
trong đó từ du lịch ước đạt 25 tỷ đồng.  (Bao gồm thu từ công đức các di tích, 
thu từ chi tiêu của khách du lịch, thu từ cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ 
hàng quán, quầy bán lưu niệm…) 

Theo quy chế quản lý các di tích - cơ sở thờ tự và hoạt động lễ hội trên 
địa bàn xã Hưng Đạo, UBND xã có trách nhiệm quản lý Nhà nước về cơ sở 
vật chất và các hoạt động tôn giáo - tín ngưỡng, lễ hội tại các di tích và cơ sở 
thờ tự, còn giao cho các làng quản lý và tổ chức các nghi lễ, lễ hội truyền 
thống. Các di tích và cơ sở thờ tự có nguồn thu và công đức của các tập thể và 
cá nhân do các làng quản lý sử dụng cho việc xây dựng, tu sửa, nâng cấp cơ 
sở vật chất theo quy định của pháp luật.

Số lượng cơ sở lưu trú trên địa bàn hạn chế. Trên địa bàn xã có 03 nhà 
nghỉ quanh khu vực Di tích Kiếp Bạc phục vụ khách du lịch về lễ hội có nhu 
cầu ở lại và một số nhà trọ là nhà sử dụng của dân được tận dụng cho khách 
thuê trọ trong mùa lễ hội. Khách  du lịch về tham quan chiêm bái chủ yếu đến 
trong ngày , số còn lại lưu lại ở địa phương chủ yếu là người phục vụ làm 
công tác lễ hội và một số ít khách thập phương có nhu cầu ở lại chỉ từ 1- 2 
ngày nên lượng khách lưu trú còn hạn chế.

Số lượng khách du lịch đến địa phương:  Năm 2021 là : 119.892 lượt 
người. Năm  2022 số lượng khách tăng lên do dịch bệnh ổn định, du lịch mở 
cửa trở lại, 9 tháng đầu, lượng khách đến là : 718.569 lượt người. Khách đến 



khu du lịch Côn Sơn- Kiếp Bạc chủ yếu là khách trong nước, lượng khách du 
lịch là khách quốc tế có nhưng còn hạn chế.

Năm 2022, Ban quản lý di tích đã cho ra mắt sản phẩm du lịch đặc 
trưng trà sen Kiếp Bạc. Trà được ướp từ sen trồng tại hồ Đền Kiếp Bạc. Đây 
là sản phẩm mới nhưng đã được du khách và nhân dân đánh giá chất lượng và 
tin dùng,  trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của khu du lịch Côn Sơn, Kiếp 
Bạc. Và được khách du lịch mua làm quà mang về quê góp phần quảng bá 
hình ảnh khu di tích và đem đến hiệu quả kinh tế cao.

III.  ĐÁNH GIÁ CHUNG
 Trong năm qua, do tình hình dịch bệnh ổn định, du lịch mở cửa trở lại, 

tình hình du lịch của địa phương ổn định. Nhiều dự án vào khu di tích Quốc 
gia đặc biệt đanh được triển khai. Công tác trùng tu, tôn tạo, phát huy di tích 
được quan tâm chỉ đạo thực hiện, huy động được nguồn lực lớn từ nhân dân 
và cộng đồng. Đến nay, đã có nhiều di tích được trùng tu, tôn tạo phát huy 
được giá trị, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tâm linh của nhân dân.

Công tác quản lý nhà nước về lễ hội được quan tâm đúng mức, các hoạt 
động lễ hội truyền thống tại các di tích lịch sử - văn hóa, lễ hội đình làng tổ 
chức thường xuyên, được sự tham gia, ủng hộ của nhân dân, góp phần đưa lễ 
hội, hoạt động văn hóa trở về với cộng đồng nhân dân, phục vụ đời sống tinh 
thần nhân dân, giữ gìn phong tục tập quán.

 IV. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Tồn tại, hạn chế
- Công tác đầu tư cơ sở hạ tầng cho khu du lịch Quốc gia đặc biệt còn 

chưa đồng bộ. 
- Một số tuyến đường giao thông vào khu di tích còn chưa được đầu tư, 

đặc biệt là tuyến đường từ Phà đồng Việt Đi Chùa Bắc Đẩu, tuyến đường sau 
đền Kiếp Bạc còn nhỏ hẹp. 

- Bãi xe, bến xe chưa đáp ứng được nhu cầu trong mùa lễ hội, còn tình 
trạng ách tắc giao thông.

- Kinh phí dành cho công tác bảo tồn văn hóa còn hạn hẹp.
2. Nguyên nhân
- Do ảnh hưởng từ tình hình dịch bệnh kéo dài hơn 2 năm gây ảnh 

hưởng đến việc thu hút đầu tư cũng như phát triển ngành du lịch. 
- Việc tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn Luật di sản văn hóa còn có 

những hạn chế nhất định.
- Nhiều di tích, di chỉ gắn với quần thể di tích Kiếp Bạc trên địa bàn 

đang trong giai đoạn được đầu tư tôn tạo nhưng tiến độ còn chậm, đòi hỏi cần 
có sự đầu tư về kinh phí.

- Điều kiện khí hậu, thiên nhiên khắc nghiệt đã làm cho một số các di 
tích trên địa bàn bị xuống cấp, thường xuyên phải tôn tạo. 

- Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn nên công tác xã hội hóa 
trong việc tu bổ di tích và tổ chức lễ hội cấp xã còn hạn chế. 

3. Giải pháp thực hiện nhiệm vụ thời gian tới



- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền chủ trương của thành phố về đề án 
phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ Thành phố Chí Linh đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2035.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của 
Đảng, Nhà nước về bảo tồn, quản lý các di tích nói chung, cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã nói riêng đến người dân góp phần nâng cao ý thức của người 
dân và cộng đồng chung tay trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị di 
tích.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, quan tâm bố trí kinh phí để trùng tu, 
tôn tạo di tích.  Kiện toàn và phát huy vai trò của Ban quản lý di tích tại các di 
tích.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước 
cũng như công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát các hoạt động liên quan đến 
công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích.

- Quy hoạch các vùng nông sản địa phương để tạo ra các sản phẩm đặc 
trưng, thương hiệu riêng của quê hương. 

- Xây dựng các sản phẩm Ocop thương hiệu đảm bảo về chất lượng để 
phát triển kinh tế địa phương.

V. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ
- Đề nghị cấp tên quan tâm để thu hút nhiều nhà đầu tư vào du lịch của 

thành phố nói chung, khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn- Kiếp Bạc nói 
riêng.

- Đề nghị cấp trên tiếp tục quan tâm đầu tư mở rộng nâng cấp tuyến 
đường từ bến phà Đồng Việt đi Kiếp Bạc, mở rộng tuyến đường quanh bờ hồ 
Đên Kiếp Bạc, mở rộng cảnh quan khu di tích.

- Đề nghị cấp trên có cơ chế hỗ trợ kinh phí để đầu tư cho di tích Quốc 
gia như tiếp tục cải tạo khuôn viên, bãi xe Di tích KIếp Bạc đáp ứng yêu cầu 
phát triển của du lịch tâm linh.

- Tăng cường quảng bá hình ảnh, sản phầm du lịch dịch vụ đến với 
khách du lịch trong và ngoài nước.

-  Quan tâm trùng tu, tôn tạo di tích của các thôn, nhất là các di tích 
được cấp trên công nhận.

Trên đây là báo cáo Sơ kết thực hiện Đề án Phát triển, nâng cao chất 
lượng ngành thương mại, dịch vụ xã Hưng Đạo, giai đoạn 2021-2025trên địa 
bàn xã Hưng Đạo.
Nơi nhận:
 - Phòng kinh tế thành phố;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Vũ Duy Đăng


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-21T15:14:00+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Vũ Duy Đăng<vuduydang.chilinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-21T15:17:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân xã Hưng Đạo<hungdao.chilinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-21T15:18:07+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân xã Hưng Đạo<hungdao.chilinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




