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Số:          /BC-SCT   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                      Hà Tĩnh, ngày  20 tháng 01 năm 2021 
 
 

BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động ngành Công Thương tháng 01 năm 2021 
  

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  THÁNG 01 NĂM 2021 

1. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp  

- Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01/2021 tăng 2,93% so với tháng 

12/2020, tăng 51,65% so với tháng 01/2020, trong đó: 

- Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 41,31%, trong đó: hoạt động khai 

thác quặng kim loại khác không chứa sắt tăng 242,52%; khai thác đá, cát sỏi, đất 

sét tăng 34,52%; 

- Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 67,51%, trong đó: sản xuất 

thép đạt 0,455 triệu tấn, tăng 91,5%; bia đạt 5,41 triệu lít, tăng 36,7%; sợi 650 

tấn, tăng 31,3%; 

- Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt và điều hòa không khí tăng 

14,06%. Sản lượng điện sản xuất đạt 1.080,6 triệu kWh, tăng 14,6%; điện 

thương phẩm đạt 77,5 triệu kWh, tăng 7,6%;   

- Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 

giảm 7,98%, cụ thể: hoạt động khai thác, xử lý và cung cấp nước giảm 9,93%; 

hoạt động thu gom, xử lý, tiêu hủy rác, tái chế phế liệu tăng 17,66%. 

     (Số liệu chi tiết tại các Biểu số: 01/SCT-BCT, 02/SCT-BCT kèm theo) 

2. Kinh doanh thương mại 

- Doanh thu bán buôn hàng hóa tháng 01/2021 dự tính đạt 3.665,9 tỷ đồng, 

giảm 3,91% so với tháng 12/2020 và tăng 19,29% so với cùng kỳ năm trước. 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 01/2021 dự tính đạt 4.445,2 tỷ đồng, tăng 

2,37% so với tháng tháng 12/2020 và tăng 6,82% so với cùng kỳ năm trước, trong 

đó: bán lẻ tại các trung tâm thương mại, siêu thị đạt 28,95 tỷ đồng, tăng 95,25% so 

với tháng trước và tăng 3,65% so với cùng kỳ năm trước. Phân theo nhóm ngành 

hàng: lương thực, thực phẩm dự tính đạt 2003,7 tỷ đồng, tăng 16,85%; hàng may 

mặc đạt 280 tỷ đồng, tăng 5,03%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình đạt 475,9 

tỷ đồng, tăng 1,24%; vật phẩm văn hóa giáo dục đạt 28,1 tỷ đồng, tăng 3,79%; gỗ và 

vật liệu xây dựng đạt 207,2 tỷ đồng, tăng  9,08%; ô tô 540,38 tỷ đồng, tăng 26,9%; 

phương tiện đi lại 218,8 tỷ đồng, giảm 13,88%; xăng dầu các loại đạt 314,88 tỷ 

đồng, giảm 7,58%; nhiên liệu khác đạt 62,9 tỷ đồng, tăng 15,61% v.v...  

- Kim ngạch xuất khẩu: tháng 01/2021 ước đạt 132,59 triệu USD, tăng 

115,98% so với tháng 01/2020, trong đó: xuất khẩu thép, phôi thép đạt 111,48 triệu 
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USD; sợi 0,6 triệu USD; gạo 0,1 triệu USD… xuất khẩu từ Formosa chiếm tỷ trọng 

91,2% tổng giá trị xuất khẩu toàn tỉnh. 

- Kim ngạch nhập khẩu: tháng 01/2021 ước đạt 204,06 triệu USD, tăng 

35,03% so với tháng 01/2020, chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu đầu vào phục vụ sản 

xuất của Formosa.  

        (Số liệu chi tiết tại các Biểu số 03/SCT-BCT kèm theo) 

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

1. Quản lý Công nghiệp  

- Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh trong năm 2020 gửi Bộ Công Thương, UBND tỉnh. Cung cấp số liệu triển 

khai tính toán thí điểm bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2020. 

- Chỉ đạo, tăng cường công tác đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ 

trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trước, 

trong và sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; tăng cường quản lý hoạt động 

VLNCN trong thời gian diễn ra sự kiện lớn của quốc gia trước, trong và sau dịp 

Tết Nguyên đán 2021; đôn đốc các đơn vị hoạt động hóa chất trên địa bàn thực 

hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. 

- Rà soát Báo cáo tình hình thực hiện các dự án còn thiếu nguồn thanh 

toán do cấp tỉnh quyết định đầu tư đã phê duyệt quyết toán và các dự án thuộc 

danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương tại các Nghị quyết của 

HĐND tỉnh; Đề nghị UBND tỉnh giao cơ quan có thẩm quyền xây dựng biểu giá 

đất chi tiết cho từng KCN, CCN trong Bảng giá đất. Trả lời đề nghị của Công ty 

FHS về việc xin phép xuất bán sản phẩm dầu cốc tinh luyện.  

- Tham gia 06 buổi làm việc với các Đoàn/Tổ công tác của các Sở, 

ngành. Tham gia ý kiến đối với 04 dự án đầu tư 1 và 02 Quy hoạch chi tiết. Góp 

ý 06 dự thảo Văn bản liên quan. Thẩm định, cấp 03 Giấy phép sử dụng VLNCN. 

2. Quản lý năng lượng 

- Tham mưu UBND tỉnh:  điều chỉnh Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đối với Dự án nhà máy thủy điện Ngàn Trươi; tham 

                                           
1 (1) về dự án nhà máy luyện gang thép công suất 500.000 tấn/năm tại Khu Kinh tế Vũng Áng  theo chỉ 

đạo của UBND tỉnh; (2) về điều chỉnh dự án Nhà máy sản xuất Vật liệu xây dựng tổng hợp của Công ty TNHH 

liên doanh Việt Nhật tại CCN Phù Việt, huyện Thạch Hà; (3) về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án nắn 

chỉnh hướng tuyến dòng chảy khe nước tại CCN Khe Cò, huyện Hương Sơn (lần 2); (4) về điều chỉnh dự án Khu 

sản xuất thiết bị chăn nuôi công nghiệp Hạ Vàng của Công ty TNHH Hùng Đồng tại xã Thiên Lộc, huyện Can 

Lộc; (5) Góp ý điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 cụm công nghiệp Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân; (6) về Quy 

hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 Công trình Lò đáy quay thuộc Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn 

Dương Formosa của Công ty Formosa Hà Tĩnh. 
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mưu việc thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý quy hoạch, đầu tư xây 

dựng, vận hành khai thác dự án thủy điện theo chỉ đạo của Bộ Công Thương; 

báo cáo giám sát về điện lực của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. 

- Tổ chức lớp tập huấn, sát hạch kiểm tra viên điện lực cho 108 cán bộ, 

công nhân viên Công ty Điện lực Hà Tĩnh; tham mưu UBND tỉnh ban hành 

Quyết định cấp Giấy chứng nhận đạt yêu cầu cho 94 học viên. 

- Chỉ đạo đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trước, trong và sau tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; cấp điện phục vụ Chương trình tổng kết NTM 

năm 2020; lập kế hoạch và đang tổ chức kiểm tra phương án cấp điện của các 

điện lực cấp huyện. Hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện hỗ trợ giảm giá 

điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch 

Covid-19 đợt 2. 

- Thực hiện việc rà soát hiện trạng và đề xuất xây dựng, hoàn thiện mạng 

lưới quan trắc KTTV chuyên dùng; rà soát đường ống áp lực các nhà máy thủy 

điện; rà soát, thống kê danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 

2020 và báo cáo định mức sử dụng năng lượng của các các cơ sở sản xuất công 

nghiệp trọng điểm. Chỉ đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh rà soát, lập Phương án 

phân loại khách hàng sử dụng điện năm 2021. Phối hợp cung cấp thông tin liên 

quan đến dự án nhà máy thủy điện Ngàn Trươi phục vụ việc cấp phép khai thác, 

sử dụng nước mặt của công trình thủy điện Ngàn Trươi. 

- Chủ trì lấy ý kiến góp ý hồ sơ đề nghị bổ sung dự án Nhà máy điện gió 

Hồ Đá Cát; ý kiến góp ý hồ sơ bổ sung Nhà máy điện gió Kỳ Anh BPC vào Quy 

hoạch điện lực. 

- Tiếp tục triển khai các phần việc liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án theo hình thức đối tác công tư Dự án: Tháo dỡ, xây mới đường dây 

110kV& 220kV đi chung phục vụ giải phóng, phát triển quỹ đất phía Tây thành 

phố Hà Tĩnh.  

- Hoàn thành thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán 

46 công trình, hạng mục công trình; hoàn thành kiểm tra công tác nghiệm thu 

hoàn thành 07 công trình, hạng mục công trình điện. Kiểm tra, thẩm định, cấp 

Giấy phép hoạt động điện lực cho 02 HTX dịch vụ điện. 

3. Quản lý thương mại 

- Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch tổ chức hoạt động 

hưởng ứng Ngày quyền người tiêu dùng VN năm 2021; Kế hoạch Phát triển xuất 

khẩu gắn dịch vụ logistics trong năm 2021; tham mưu dự thảo Văn bản về việc 

đề nghị Trung ương cấp muối trộn Iot cho nhân dân bị ngập lụt năm 2020. Đề 

nghị Vụ Kế hoạch - Bộ Công Thương thẩm định Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
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- Trình UBND tỉnh đề xuất sửa đổi hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 

123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh. Phối hợp Sở Tài chính trình 

đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách phát triển thương mại nông 

thôn và xúc tiến thương mại đợt 2 năm 2020; đề nghị hỗ trợ các doanh nghiệp theo 

chính sách xuất khẩu do ảnh hửởng của dịch Covid-19 đợt 1 năm 2020. 

- Ban hành Văn bản đề nghị UBND các huyện, các doanh nghiệp đăng ký 

tham gia chương trình ổn thị trường trước, trong tết Nguyên đán Tân Sửu năm 

2021; chỉ đạo tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 

2021; thực hiện báo cáo Tình hình thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung 

cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2020 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

- Hỗ trợ đẩy mạnh phân phối hàng hóa của doanh nghiệp Việt qua “Gian 

hàng Việt trực tuyến” trên các sàn TMĐT; chỉ đạo tổ chức hoạt động hưởng ứng 

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3 năm 2021; ban hành kế hoạch 

Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và 

mùa Lễ hội Xuân 2021. 

- Tổ chức kiểm tra và làm việc với Công ty TNHH Vincom Retail Miền 

Bắc - Chi nhánh Hà Tĩnh về việc tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm đồ gỗ 

mỹ nghệ.  

- Thực hiện các báo cáo: tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp 

định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định tự 

do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh; kết quả thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ; tổng kết triển khai thực hiện mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn 

thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020; tổng kết Triển khai thực hiện 

xây dựng mô hình thí điểm về điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “ Tự hào 

hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020; báo cáo một số chỉ tiêu 

kinh tế ngành Công Thương về hạ tầng thương mại. 

- Tham gia: đoàn kiểm tra liên ngành ATTP Tết Nguyên đán năm 2021; 

Đoàn kiểm tra điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh XNK xăng dầu.  

- Thẩm định hồ sơ 11 dự án đầu tư thuộc lĩnh vực thương mại2. Tham 

mưu phương án xử lý đối với các CHXD trên tuyên đường Quốc lộ 1 không 

                                           
2 (1) dự án “Nhà hàng ăn uống và kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp” tại xã Thạch Sơn, huyện 

Thạch Hà; (2) hồ sơ đề xuất dự án đầu tư “Cửa hàng kinh doanh và chế biến thủy hải sản” tại xã Thạch Lạc, 

huyện Thạch Hà của HTX sản xuất chế biến và dịch vụ Thủy hải sản Hoài Yến;  (3)Thẩm định dự án CHXD tại 

xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ của Công ty cổ phần hóa dầu Quân đội (MIPEC); (4) dự án Khu thương mại, dịch 

vụ Thông Thúy tại thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ; (5) Thẩm định dự án cơ sở kinh doanh thương mại tổng 

hợp, kho chứa hàng hóa Lan Dũng; thẩm định dự án Dịch vụ kinh doanh tổng hợp và kho thu mua lúa gạo tại xã 

Cẩm Vinh, huyện Cẩm Xuyên (Giáp Trâm); (6) Thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng kinh 

doanh dịch vụ thương mại tổng hợp tại Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn; (7) thẩm định dự án: “khu thương 



5 

 

nằm trong quy hoạch đấu nối giao thông.  Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến 

mại cho 05 đơn vị. Hướng dẫn hỗ trợ, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối 

với sản phẩm hàng hóa xuất khẩu. Trong tháng đã cấp 90 bộ C/O. 

4. Một số nhiệm vụ trọng tâm khác. 

- Tổ chức Hội nghị Tổng kết Ngành Công Thương năm 2020, triển khai 

nhiệm vụ năm 2021. 

- Rà soát, tổ chức kiểm tra sát hạch công chức, viên chức khắc phục sai 

phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 

71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư. 

- Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM: báo cáo thẩm định, 

đánh giá 14 xã nông thôn mới năm 2020; báo cáo kết quả các tiêu chí huyện 

NTM đối với huyện Vũ Quang ; Hoàn thành hỗ trợ lắp đặt hệ thống chiếu sáng 

kiểu mẫu sử dụng đèn led tiết kiệm điện tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh; Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai 

đoạn 2021-2025. 

- Ban hành kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 

19/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc 

phục hậu quả thiên tai năm 2020 và Kế hoạch số 511 /KH-UBND ngày 

31/12/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2021 

- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phân loại danh sách khách hàng sử dụng 

điện băm 2021; trình bổ sung quy hoạch các dự án điện; tham mưu thành lập đoàn 

công tác rà soát công tác quy hoach, đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn. 

- Chủ trì rà soát, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương danh sách các cơ 

sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020. 

- Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các doanh nghiệp rà soát các vấn đề liên 

quan công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp, tiến độ triển khai một số dự 

án đầu tư xây dựng hạ tầng các CCN, như: CCN huyện Can Lộc; CCN Cổng 

khánh 1; CCN Đức thọ ... 

- Ban hành Văn bản đề nghị các địa phương và xây dựng Kế hoạch 

khuyến công địa phương giai đoạn 2021-2025... trong năm 2021. 

                                                                                                                                    
mại dịch vụ Thái Thành Phát” tại thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; (8) cho ý kiến đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ tổng hợp Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ; (9) cho ý kiến đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu và kinh doanh thương mại dịch vụ tổng hợp tại xã Hương 

Thủy, huyện Hương Khê; (10) thẩm định dự án Cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và cửa hàng xăng dầu tại 

Thị trấn Nghèn huyện Can Lộc; (11) thẩm định dự án Cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và cửa hàng xăng 

dầu tại xã Vượng Lộc huyện Can Lộc. 
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- Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối 

với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tham gia ý kiến, thẩm định dự án; tạo 

điều kiện hỗ trợ thu hút đầu tư các dự án theo hình thức XHH CCN trên địa bàn. 

- Triển khai Kế hoạch thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, 

bình ổn thị trường cuối năm 2020 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Nắm bắt 

giá cả thị trường, cung cầu hàng hóa, báo cáo kịp thời cho Bộ Công Thương, 

UBND tỉnh theo quy định.  

- Tổ chức mời các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia các Chương trình 

xúc tiến thương mại trong nước chào Xuân Tân Sửu năm 2021. 

- Cung cấp thông tin về các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ gửi Bộ Y 

tế để hoàn thiện bản đồ theo chỉ đạo của Chính phủ về phòng chống Covid-19. 

- Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà 

nước vào doanh nghiệp. 

- Triển khai tuần lễ thương hiệu quốc gia chào mừng ngày thương hiệu 

Việt Nam. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động Công Thương tháng 01, nhiệm vụ chủ 

yếu tháng 02 năm 2021 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Công Thương; 

- UBND tỉnh; 

- Sở KHĐT; 

- Sở Công Thương 6 tỉnh Bắc Trung bộ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, VP3. 

GIÁM ĐỐC 
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