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Kết quả thực hiện Đề án số 07 - ĐA/TU của Thành uỷ Chí Linh 

Về “ Nâng cao chất lượng ngành thương mại, dịch vụ thành phố Chí Linh 
giai đoạn 2021 - 2025”

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN. 
Nhằm thực hiện hóa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết đại 

hội Đảng bộ thành phố Chí Linh và Đảng bộ phường Văn An, nhiệm kỳ 2020-2025 
về phát triển nâng cao chất lượng ngành thương mại, dịch vụ. Đảng ủy phường Văn 
An đã ban hành Nghị Quyết, giao UBND phường triển khai thực hiện nhằm, hiện 
thực hóa nghị quyết của Đảng ủy góp phần thực hiện Đề án 07 của Thành ủy về phát 
triển nâng cao chất lượng ngành thương mại, dịch vụ giai đoạn 2021-2025.

Công tác tuyên truyền đã được triển khai sâu rộng đến các tổ chức chính trị, xã 
hội và tầng lớp nhân dân, nhất là các cá nhân, hộ gia đình trong lĩnh vực trồng trọt, 
chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ, thương mại. Từ  đó đã góp phần lan tỏa về nhận thức, 
đầu tư, liên kết của nhân dân với các doanh nghiệp, cá nhân trong việc phát triển, 
kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm; trong đó việc xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản 
phẩm nông nghiệp, thương mại dịch vụ là mục tiêu quan trọng của đề án.  

Nâng cao giá trị kinh tế trong phát triển, dịch vụ thương mại, nông nghiệp 
trong đời sống nhân dân, nhất là giá trị từ sản phẩm từ nông nghiệp, dịch vụ tạo sự 
liên kết và đầu tư giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, chuyển đổi số, góp phần phát 
triển kinh tế nông nghiệp kinh doanh dịch vụ, thương mại hiệu quả, mang tính bền 
vững trong phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện nay.

Công tác phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ; hạ tầng thương mại dịch 
vụ luôn được vận dụng phù hợp với các điều kiện, sự phát triển, kinh doanh ngành 
nghề , tiềm năng thế mạnh của địa phương. Từ đó đã có những kết quả khả quan góp 
phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hình thức phong phú, hiệu quả sản xuất ngày 
càng được nâng cao;

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN.
1. Phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ. 
UBND phường đã phối hợp với cơ quan chức năng các cấp trong việc rà soát 

quy hoạch nguồn quỹ đất để quy hoạch các loại đất, tập chung ưu tiên cho việc quy 
hoạch quỹ đất trong phát triển ngành dịch vụ thương mại, phát triển ngành nghề kinh 
doanh đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch xây dựng khu trung tâm 
thương  mại Chợ Trại Sen với diện tích 0.8 ha,  công ty may mặc Kim Sơn 205 ha; 
trung tâm TOYOTA 3.0 ha,  Mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa, dịch vụ kinh doanh, 
dịch vụ vận tải, quy hoạch tập chung vùng sản xuất lúa Nếp cái Hoa vàng sản phẩm 

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG VĂN AN

         
Số:         /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Văn An, ngày       tháng 11 năm 2022



OCOP  từ 110 ha năm 2021 lên 130 ha năm 2022,  nuôi thả cá lồng từ 150 lồng với 
sản lượng cá thương phẩm 500 tấn lên 250 lồng với sản lượng cá thương phẩm hơn 
900 tấn năm 2022.

Trong thu hút đầu tư, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc thu hút đầu tư 
từ bên ngoài và tại địa phương như quy hoạch sử dụng đất xây dựng trung tâm 
thương mại chợ truyền thông tại KDC Trại Sen, hoạt động bến bãi, cảng chung 
chuyển ven sông Kinh Thầy, KDC Kiệt Đông, khu du lịch tâm linh Nguyễn Thị Duệ, 
Chu Văn An, Chùa Huyền Thiên KDC Trại Sen…

2. Phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ theo hướng hiện đại:
Tăng cường rà soát sắp xếp công tác quản lý hoạt động thương mại, dịch vụ, 

phối hợp cơ quan chuyên môn cấp trên trong quản lý, ký cam kết an toàn trong phòng 
chống cháy nổ tại các nhà hàng, nhà nghỉ, quán Ba, cửa hàng kinh doanh, 
chợ……theo hướng văn minh hiện đại; khuyến khích thương nhân bỏ vốn đầu tư 
kinh doanh phát triển thị trường chuyển đổi số, hệ thống bán buôn, bán lẻ mang tính 
khoa học hiện đại

Năm 2022 tiếp tục duy trì, phát triển thương hiệu, nhãn hiệu cho các sản phẩm 
nông nghiệp, sản phẩm dịch vụ thương mại đã được công nhận và đăng ký nhãn hiệu 
đó là sản phẩm lúa Nếp cái hoa vàng. Tiếp tục mở rộng giới thiệu và liên kết cung 
cấp sản phẩm lúa Nếp cái hoa vàng, và sản phẩm cá lồng có chất lượng tốt, nhằm 
kích cầu người sản xuất và hiệu quả kinh tế ổn định giai đoạn 2021 – 2025, 

Triển khai đồng bộ các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất, kiểm soát chất lượng 
sản phẩm, dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng, giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm, 
dịch vụ; nhấn mạnh sự an toàn, chất lượng và chuyên nghiệp của sản phẩm, dịch vụ 
khi gắn thương hiệu, nhãn hiệu để từ đó nâng cao chất lượng thương hiệu, nhãn hiệu 
sản phẩm của địa phương.

3. Đổi mới phương pháp, hình thức kinh doanh và nâng cao nhận thức, 
thay đổi thói quen, hành vi thương mại theo hướng hiện đại.

3.1. Đổi mới hình thức, phương thức kinh doanh:   
Tuyên truyền quảng bá về nâng cao chất lượng ngành thương mại, dịch vụ sản 

phẩm nhằm thúc đẩy sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm đã có 
thương hiệu, nhãn hiệu. Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tiếp cận với 
thị trường, giới thiệu sản phẩm đã có thương hiệu, nhãn hiệu ra bên ngoài địa phương 
thông qua các hội chợ, triển lãm, các kênh bán hàng…, phối hợp với các Ban ngành, 
Trung tâm đào tạo chuyên ngành tổ chức đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ 
sản xuất các sản phẩm đã có thương hiệu, nhãn hiệu cho các tập thể, cá nhân. Thông 
qua các mô hình liên kết tiêu thụ hàng hóa;  xây dựng kế hoạch quản lý, kiểm soát 
chất lượng sản phẩm sử dụng thương hiệu, nhãn hiệu giai đoạn 2021-2025.

Quản lý chặt chẽ công tác tạo nguồn hàng, có tem truy suất nguồn gốc, đảm 
bảo chống hàng giả làm ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng hàng, sản phẩm địa 
phương;  xây dựng chính sách cho giá cả các nguồn hàng, nhằm đảm bảo ổn định giá 
cả thị trường và lợi nhuận cho người sản xuất; Tiếp tục đổi mới trong việc tiêu thụ 
sản phẩm với đa dạng hóa các hình thức bán hàng, thông qua trực tuyến trên các kênh 



điện tử chính thống do nhà nước quản lý; Xây dựng công tác văn hóa, hình ảnh đất và 
người Văn An.

Truyền thông trên truyền hình, báo chí; biển quảng cáo ngoài trời, tờ rơi, áp 
phích; truyền thông qua các chương trình, sự kiện, các lễ hội truyền thống của địa 
phương, Lắp đặt một số pano tấm lớn trên Quốc lộ 18,... để phục vụ quảng bá các 
thương hiệu, nhãn hiệu nông sản đến với nhân dân và du khách khi đến với phường 
Văn An và thành phố Chí Linh.

Xây dựng, thiết kế tờ gấp, tờ rơi về nhãn hiệu các sản phẩm có thương hiệu của 
phường; ấn phẩm, clip quảng cáo các loại hình du lịch để phát hành miễn phí đến 
người tiêu dùng thông qua các kênh như: Các chương trình lễ hội, hội nghị, hội chợ 
thương mại…khi du khách đến với địa phương, các trung tâm phân phối nông sản, hệ 
thống các siêu thị, các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố.

Kết hợp quảng bá, giới thiệu thương hiệu các sản phẩm nông sản tại các buổi 
làm việc, hội nghị hoặc các hoạt động kết nối giao thương giữa thành phố Chí Linh 
với các thành phố lớn, 

Quảng bá, tuyên truyền cho các đối tượng: Hộ nông dân, các doanh nghiệp trực 
tiếp sản xuất hoặc tham gia vào chuỗi sản xuất, cung cấp dịch vụ, giúp nâng cao ý 
thức, thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng sản phẩm, nâng cao giá trị thương 
hiệu, nhãn hiệu sản phẩm trong quá trình triển khai thực hiện. 

3.2. Nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen, hành vi thương mại theo 
hướng văn minh hiện đại:

Công tác tuyên truyền và quảng bá sản phẩm ,dịch vụ kinh doanh được coi 
trọng với đa hình thức phong phú. Vận dụng sáng tạo tại các chương trình lễ hội, hội 
nghị, hội chợ thương mại…khi du khách đến với địa phương, các trung tâm phân 
phối nông sản, hệ thống các siêu thị, các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố.

Kết hợp quảng bá, giới thiệu thương hiệu các sản phẩm nông sản tại các buổi 
làm việc, hội nghị hoặc các hoạt động kết nối giao thương giữa thành phố Chí Linh 
với các thành phố lớn, từ đã  đó thúc đẩy sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ cho 
các sản phẩm đã có thương hiệu, nhãn hiệu. Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, 
cá nhân tiếp cận với thị trường, giới thiệu sản phẩm đã có thương hiệu, nhãn hiệu ra 
bên ngoài địa phương thông qua các hội chợ, triển lãm, các kênh bán hàng…, phối 
hợp với các Ban ngành, Trung tâm đào tạo chuyên ngành tổ chức đào tạo nhân lực và 
chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm đã có thương hiệu, nhãn hiệu cho các 
tập thể, cá nhân. Thông qua các mô hình liên kết tiêu thụ hàng hóa.

Các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp đã từng bước thay đổi thói quen trong tiêu 
thụ, mua bán sản phẩm, vật tư sản xuất……thông qua các hình thức trên hệ thống trực 
tuyến, người bán, người mua đã không mất thời gian đi lại, thủ tục đơn giản, mang lại 
hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh của ngành dịch vụ, thương mại.

4. Phát triển nguồn nhân lực
Phát triển nguồn nhân lực trong phát triển, nâng cao chất lượng ngành thương 

mại, dịch vụ được triển khai hiệu quả, nhất là việc tạo nguồn nhân lực sẵn có tại địa 
phương; Tổ chức liên hệ các công ty, doanh nghiệp, các cơ quan chuyên môn cấc cấp 



trong việc đào tạo về chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ trong sản xuất, kinh doanh, 
tiêu thụ sản phẩm; Nguồn nhân lực cơ bản đáp ứng với sự phát triển nâng cao chất 
lượng ngành thương mại, dịch vụ theo đề án thành phố triển khai.

5. Nâng cao năng lực doanh nghiệp thương mại, xây dựng môi trường 
kinh doanh văn minh, hiện đại, cạnh tranh lành mạnh.

Đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp theo 
hướng lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, chính sách hỗ trợ, như: Chương trình 
Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới... phát triển hình thức liên kết công - tư, khuyến khích xã hội hóa tham 
gia xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ thương mại. Huy động và sử dụng có 
hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách và các thành phần kinh tế để tập trung đầu tư phát 
triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, trang thiết bị sản xuất,. 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ, 
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ việc ứng dụng 
các thành tựu khoa học, công nghệ mới. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp nhận 
chuyển giao và ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào cung ứng dịch 
vụ và sản xuất kinh doanh dịch vụ. 

Triển khai áp dụng, thực hiện các hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ, áp 
dụng công nghệ sản xuất sạch hơn, đổi mới công nghệ sản xuất sản phẩm mới.

 6. Kinh phí.
Tranh thủ tối đa kinh phí do nguồn vồn đầu tư của ngành thương mại, dịch vụ 

địa phương, nguồn hỗ trợ của nhà nước, và đóng góp đầu tư của doanh nghiệp và 
người dân. 

III. HẠN CHẾ, TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN
1. Hạn chế, tồn tại
Do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới trong giai đoạn khủng hoảng, lạm phát 

trong nước tăng cao, mức độ quan tâm đến ngành thương mại, dịch vụ chưa cao, các 
doanh nghiệp chưa thường xuyên và chặt chẽ trong quá trình triển khai, tổ chức thực 
hiện; Sức đầu tư của các doanh nghiệp, cá nhân còn chậm so với sự phát triển kinh tế 
xã hội hiện nay

2. Nguyên nhân
Chưa có chính sách riêng mang tính đột phá để thu hút các chủ đầu tư trong 

một số ngành dịch vụ, nhất là các chủ đầu tư có tiềm lực, có thương hiệu và tiềm lực; 
chưa có giải pháp hữu hiệu về ngân sách; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, tổ 
chức chính trị, xã hội chưa cao.

IV. GIẢI PHÁP NÂNG CAO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
Tổ chức thực hiện quy hoạch mở rộng các khu công nghiệp, thương mại dịch 

vụ , các trung tâm thương mại dịch vụ với Quy hoạch của thành phố đến năm 2030; 
tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, như thủ tục về 
chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê đất; thủ tục về giải phóng mặt bằng để thực 
hiện các dự án đầu tư trên địa bàn phường ... 



Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ, 
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ việc ứng dụng 
các thành tựu khoa học, công nghệ mới trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Tạo điều 
kiện cho các doanh nghiệp tiếp nhận chuyển giao và ứng dụng khoa học kỹ thuật, 
công nghệ thông tin vào cung ứng dịch vụ và sản xuất kinh doanh. 

Tập trung đổi mới phương pháp tuyên truyền, hướng dẫn, chuyển giao, ứng 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đổi mới phương thức, cách thức xây 
dựng các mô hình, nhất là mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ 
sản phẩm.  

Triển khai áp dụng, thực hiện các hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ, áp 
dụng công nghệ sản xuất sạch hơn, đổi mới công nghệ sản xuất sản phẩm mới.

Phối hợp với các tổ chức, nhà phân phối tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề, 
trưng bày giới thiệu các sản phẩm phục vụ cho kinh doanh sản xuất; phát triển hình 
thức liên kết công - tư, khuyến khích xã hội hóa tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng và 
cung cấp dịch vụ. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách và các 
thành phần kinh tế để tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, 
trang thiết bị sản xuất, chế biến sản phẩm. 

Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu thông tin, tìm hiểu thị trường, xúc tiến 
thương mại gắn với từng sản phẩm hàng hóa chủ lực của địa phương. Cần đặc biệt 
quan tâm đến thương mại điện tử. 

V. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ.
Tổ chức thực hiện quy hoạch mở rộng các khu công nghiệp, thương mại dịch 

vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, như: thủ tục cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất; thủ tục về chuyển nhượng, 
chuyển đổi, cho thuê đất; thủ tục về giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu 
tư trên địa bàn phường.

Có chính sách phù hợp , nâng cao hiệu quả hoạt động ứng dụng khoa học, công 
nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ việc ứng 
dụng các thành tựu khoa học, công nghệ mới trên lĩnh vực thương mại dịch vụ. Tạo 
điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp nhận chuyển giao và ứng dụng khoa học kỹ 
thuật, công nghệ thông tin vào cung ứng dịch vụ và sản xuất kinh doanh. 
         Trên đây là báo cáo triển khai thực hiện Đề án số 07 -ĐA/TU về “Nâng cao 
chất lượng ngành thương mại, dịch vụ giai đoạn 2021- 2025”./.

Nơi nhận:
- Phòng Kinh tế thành phố;
- TT Đảng ủy; TT HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Lưu VP.

TM. UBND PHƯỜNG
CHỦ TỊCH      

Đỗ Đức Phu
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