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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động ngành Công Thương Quý I, 

nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2021 

 

Thực hiện Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND 

tỉnh quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước; Quyết 

định số 1574/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh công bố Danh mục 

chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh, Sở Công Thương báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương Quý I, 

nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021 cụ thể, như sau: 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÝ I/2021 

1. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp 

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 3 tăng 9,54% so với tháng 2, tăng 2,6% 

so với tháng 3 năm 2020. Tính chung Quý I, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 

7,39% so với Quý trước và tăng 17,53% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: 

- Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 2,19%, trong đó: hoạt động khai 

thác quặng kim loại không chứa sắt giảm 5,81%; khai thác đá, cát sỏi, đất sét 

tăng 2,57%. 

- Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 24,28%. Bên cạnh một số 

ngành tăng so với cùng kỳ như: sản xuất kim loại tăng 27,91%, sản xuất sản 

phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 32,55% trong đó sản xuất 

thép đạt 1,328 triệu tấn, tăng 29,5%; sản xuất đồ uống tăng 19,62% trong đó sản 

xuất bia đạt 12,91 triệu lít, tăng 19,34%; dệt tăng 7,57%; sản xuất, chế biến thực 

phẩm tăng 11,31%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 9,1%... thì một 

số ngành khác có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ, cụ thể: sản xuất trang 

phục giảm 21,5%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 0,1%; in, sao 

chép bản ghi các loại giảm 13,02%...  

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

0,77% so với cùng kỳ. Sản lượng điện sản xuất đạt 3.250,8 triệu kWh, giảm 

0,78%; điện thương phẩm đạt 239 triệu kWh, tăng 1,57% so với cùng kỳ.  

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

giảm 14,23% so với cùng kỳ; trong đó, khai thác, xử lý và cung cấp nước giảm 

14,73%; hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải, tái chế phế liệu tăng 

9,08% so với cùng kỳ. 
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Quý I/2021, tình hình dịch bệnh covid-19 tiếp tục tác động tiêu cực tới 

nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam; đối với doanh nghiệp trong tỉnh ảnh hưởng 

trực tiếp tới một số ngành sản xuất sản phẩm xuất khẩu và ngành nhập khẩu 

nguyên liệu sản xuất. Tuy nhiên, nhìn chung hoạt động sản xuất công nghiệp 

quý I/2021 vẫn đạt mức tăng trưởng khả quan. 

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

2. Kinh doanh thương mại 

Hoạt động Thương mại, xuất nhập khẩu Quý I/2021 nhìn chung hoạt động 

ổn định và đạt mức tăng trưởng khá. 

- Doanh thu bán buôn hàng hóa tháng 3 ước đạt 2.873,26 tỷ đồng, tăng 

16,71% so với tháng trước; tăng 48,84% so với cùng kỳ. Cộng dồn 3 tháng tổng 

mức bán buôn hàng hóa ước đạt 8.566,38 tỷ đồng, tăng 6,32% so với cùng kỳ. 

Trong đó, 03 nhóm ngành chiếm tỷ trọng cao là: gỗ và vật liệu xây dựng chiếm 

tỷ trọng 27,5%, tăng 16,79%; nhóm lương thực thực phẩm chiếm tỷ trọng 

16,01%, tăng 16,96%; hàng hóa khác chiếm tỷ trọng 32,43%, tăng 21,35% so 

với cùng kỳ. 

- Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 3 ước đạt 3.412,94 tỷ đồng, tăng 

17,03% so với cùng kỳ năm trước và giảm 13,88% so với tháng trước, trong đó: 

bán lẻ tại các trung tâm thương mại, siêu thị đạt 18 tỷ đồng, tăng 7,89% so với 

cùng kỳ năm trước và giảm 20,26% so với tháng trước. 

 Cộng dồn, 3 tháng doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 11.700,21 tỷ đồng, 

tăng 12,67% so với cùng kỳ năm trước. Phân theo nhóm hàng: nhóm lương 

thực, thực phẩm đạt 5.323,97 tỷ đồng, tăng 21,89%; hàng may mặc đạt 686,81 

tỷ đồng, tăng 16,53%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình đạt 1.303,65 tỷ 

đồng, tăng 10,12%; vật phẩm văn hóa giáo dục đạt 68,985 tỷ đồng, tăng 

15,13%... 

- Kim ngạch xuất khẩu: tháng 3 ước đạt 123,58 triệu USD, giảm 2,42% so 

với tháng trước; tăng 34,49% so với cùng kỳ. Cộng dồn 3 tháng ước đạt 366,55 

triệu USD, tăng 49,39% so với cùng kỳ; trong đó xuất khẩu thép, phôi thép đạt 

328,17 triệu USD; xơ, sợi dệt các loại đạt 1,58 triệu USD; dăm gỗ đạt 4,47 triệu 

USD, hàng may mặc 1,4 triệu USD… Xuất khẩu từ Formosa chiếm tỷ trọng 

92,03% tổng giá trị xuất khẩu toàn tỉnh. 

Kim ngạch nhập khẩu: tháng 3 ước đạt 236,32 triệu USD, tăng 24,96% so 

với tháng trước và tăng 38,73% so với cùng kỳ năm trước; cộng dồn 3 tháng ước 

đạt 652,09 triệu USD, tăng 39,13% so với cùng kỳ; nhập khẩu của Formosa 

chiếm tỷ trọng 85,98% trên tổng nhập khẩu của toàn tỉnh.  

(Số liệu chi tiết tại các Biểu số 03/SCT-BCT kèm theo) 
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II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

1.1. Lĩnh vực công nghiệp  

- Hoàn thiện Phương án phát triển CCN tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến 

thỏa thuận của Bộ Công Thương; triển khai các nội dung về sửa đổi Quy chế phối 

hợp quản lý CCN trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND; kiểm tra 

tiến độ đầu tư hạ tầng, nắm bắt khó khăn/vướng mắc, kế hoạch thu hút nhà đầu tư 

thứ cấp tại các CCN: Can Lộc, Cổng Khánh1; làm việc hỗ trợ nhà đầu tư đang tìm 

hiểu đầu tư hạ tầng CCN Cổng Khánh 3; khảo sát sơ bộ các CCN mới được đề 

xuất: CCN Kỳ Khang, CCN Nam Cẩm Xuyên tích hợp vào Phương án phát triển 

CCN; báo cáo tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất - kinh doanh tại 

các CCN trên địa bàn tỉnh năm 2020. Triển khai các bước xây dựng Đề án phát 

triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2025 và những năm tiếp theo1. 

- Ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ 

năm 2021. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 484/KH-UBND ngày 15/12/2020 

của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình quốc gia sản xuất tiêu dùng bền vững 

giai đoạn 2021-20252. Triển khai thực hiện các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

lĩnh vực hóa chất; tham gia diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, 

cứu nạn và Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Chi nhánh công ty 

TNHH gas petrolimex Hải Phòng tại Hà Tĩnh và Công ty TNHH khí hóa lỏng 

Miền Trung tại KCN Gia Lách.  

- Ban hành Văn bản hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sử dụng VLNCN trên 

địa bàn thực hiện các quy định trong hoạt động VLNCN; 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; báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 408/KH-UBND ngày 

11/11/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về tăng cường công tác tuyên truyền, 

phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo trước, trong 

và sau tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Tổ chức kiểm tra, rà soát một số kho 

bảo quản VLNCN trên địa bàn.  

- Tham gia các buổi làm việc; tham gia 31 ý kiến về các dự án đầu tư; 

thực hiện thủ tục cấp phép liên quan đến lĩnh vực công nghiệp. 

1.2. Quản lý năng lượng 

- Tham mưu UBND tỉnh: góp ý Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia 

giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045; Quyết định phê duyệt phân loại Danh sách 

 
1 Xây dựng biểu mẫu; làm việc với Cục Thống kê tỉnh về phối hợp, thu thập số liệu, thông tin 

để phục vụ xây dựng đề án; tổ chức làm việc với Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa 

Hà tĩnh hỗ trợ, thúc đẩy đầu tư tại Khu gia công phụ trợ của Công ty FHS. 
2 đề nghị Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện và cung cấp tài liệu tuyên truyền, phổ biến Chương 

trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững; đăng ký nhiệm vụ năm 2022 thực hiện Chương 

trình gửi Bộ Công Thương 
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khách hàng sử dụng điện năm 2021; hướng dẫn, đôn đốc các sở ngành, địa 

phương triển khai Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021; Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ 

tiền điện cho các khu cách ly tập trung do ảnh hưởng covid 19; tổ chức đoàn 

công tác rà soát, kiểm tra các quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng 

và khai thác công trình thủy điện. Tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 

phát triển điện lực đối với các dự án điện3. 

- Chủ trì, thực hiện các nội dung liên quan đến lựa chọn nhà thầu để triển 

khai thực hiện Dự án xây dựng công trình tháo dỡ, xây mới đường dây 110kV& 

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

Tĩnh theo hình thức BT. Tham mưu thỏa thuận hướng tuyến đường dây 110kV 

thuộc dự án ĐZ 110kV từ TBA 500kV Hà Tĩnh - TBA 110kV Thạch Linh - 

Hồng Lĩnh. 

- Hướng dẫn chủ đầu tư nghiên cứu, khảo sát để lập hồ sơ đầu tư các dự án 

thủy điện Sông Rác, thủy điện Đá Hàn, thủy điện Vũ Quang, các dự án thủy điện 

khai thác tiềm năng từ 50 hồ chứa thủy lợi trên địa bàn; thực hiện các quy định về 

an toàn đập, hồ chứa thủy điện. Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn về trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện sang cho ngành điện quản lý.  

- Rà soát, lập danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 

2020 báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương theo quy định; báo cáo việc thực 

hiện định mức tiêu hao năng lượng theo quy định. Kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị 

quản lý lưới điện triển khai phương án cấp điện Tết Nguyên Đán năm 2021. Tổ 

chức tập huấn, sát hạch và cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho 94 học viên thuộc 

Công ty điện lực Hà Tĩnh. Tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán 

49 công điện theo phân cấp. Kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình và 

điều kiện nghiệm thu 07 công trình điện. 

1.3. Quản lý Thương mại 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 

27/01/2021 về phát triển xuất khẩu gắn dịch vụ logistics năm 2021và tổ chức triển 

khai thực hiện các nội dung liên quan4; Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 

07/01/2021 về tăng cường đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, đấu tranh 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên 

đán Tân Sửu năm 2021. Theo dõi thường xuyên, kịp thời báo cáo tình hình thị 

trường, giá cả hàng hóa dịp Tết. Chỉ đạo tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn dịp 

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh 

 
3 Nhà máy điện gió hồ Đá Cát, điện gió Kỳ Khang, thủy điện Ngàn Trươi, điều chỉnh quy hoạch điện 7 

điều chỉnh, bổ sung QH điện 8 đối với trung tâm điện lực Vũng Áng 3. 
4 tổ chức làm việc khảo sát, đánh giá hoạt động xuất nhập khẩu, nhu cầu sử dụng dịch vụ logistics của 

Formosa; tổng hợp báo cáo số liệu về hoạt động xuất nhập khẩu, nhu cầu sử dụng dịch vụ logistics của doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh; ban hành kế hoạch Tổ chức học tập kinh nghiệm, giải pháp phát triển ngành dịch vụ 

logistics phục vụ xây dựng Đề án, chính sách đẩy mạnh xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics giai đoạn 

2021-2025 
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ban hành Quyết định 479/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 hỗ trợ kinh phí cho các 

doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch về triển khai công tác kiểm tra, 

hậu kiểm về an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2021. Chỉ đạo UBND 

các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động hưởng ứng 

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3; triển khai Tuần lễ Thương 

hiệu Quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam. Chỉ đạo thực hiện các 

nội dung phòng chống dịch Covid19 trong diễn biến mới; hướng dẫn về việc thu 

mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản của vùng đang có dịch.  

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương nghiên cứu phương án 

chuyển tiếp các trường hợp cụ thể trong công tác chuyển đổi mô hình quản lý 

chợ. Hoàn thiện dự thảo Quyết định bãi bỏ một số quy định của UBND tỉnh liên 

quan đến quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Phối hợp hỗ trợ đẩy mạnh phân phối hàng hóa của doanh 

nghiệp Việt qua “Gian hàng Việt trực tuyến” trên các sàn Thương mại điện tử. 

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai 

đoạn 2021-2025 gửi các sở, ngành, địa phương có liên quan góp ý và tổ chức 

thực hiện các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh đa cấp5.  Xây dựng 

Kế hoạch thực hiện Đề án Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

đề xuất Bộ, ngành Trung ương một số nội dung về hỗ trợ về xây dựng Đề án thí 

điểm tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Tổ chức các buổi làm việc; tham gia góp ý các văn bản dự thảo; thực 

hiện các hoạt động cấp phép liên quan đến lĩnh vực thương mại. Hướng dẫn hỗ 

trợ, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với sản phẩm hàng hóa xuất 

khẩu; trong Quý I năm 2021 đã cấp 294 bộ C/O.   

1.4. Hoạt động Khuyến công và Xúc tiến thương mại 

- Thực hiện khảo sát thực tế, lập hồ sơ đăng ký khuyến công quốc gia 

năm 2021. Khảo sát vị trí địa điểm để tổ chức triển khai 03 phiên chợ bán hàng 

Việt về vùng núi, vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn tại các huyện Vũ Quang, 

Cẩm Xuyên. 

- Lập phiếu điều tra các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh về 

nhu cầu xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc; tham gia các hội chợ triển 

lãm, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa trong năm 2021; mời gọi doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong tỉnh tham gia các Hội chợ thương mại. 

 

 
5 Hoàn thiện cẩm nang hỏi đáp pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp; cảnh báo, ngăn chặn, 

phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép dưới các danh nghĩa đầu tư vào thị trường ngoại hối (Foreign 

Exchange hay Forex). 
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1.5. Công tác Thanh tra 

- Hoàn thành công tác Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật tại 

một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương quản lý trên địa 

bàn tỉnh theo Quyết định số 03/QĐ-SCT ngày 05/01/2021 của Giám đốc Sở 

Công Thương. Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động 

xây lắp các công trình điện đối với Công ty Điện Lực Hà Tĩnh.  

- Xây dựng và tổ chức thực hiện: Kế hoạch phòng chống tham nhũng 

năm 2021; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tư pháp; Kế hoạch phổ biến giáo dục 

pháp luật, Kế hoạch theo dõi, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch 

hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp; Kế hoạch tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM QUÝ II/2021 

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

quan công tác quản lý, phát triển CCN (khi phát sinh), tiến độ triển khai một số 

dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các CCN. Theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ, tháo gỡ 

khó khăn vướng mắc đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

2. Nghiên cứu triển khai/phối hợp triển khai thực hiện các Kế hoạch 

UBND tỉnh đã ban hành về thực hiện chương trình quốc gia sản xuất tiêu dùng 

bền vững giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch khuyến công địa phương giai đoạn 

2021-2025 trong năm 2021. 

3. Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh rà soát các vấn đề liên quan đến phát 

triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn. Tham mưu UBND tỉnh chấp thuận 

hướng tuyến các công trình tuyến năng lượng trên địa bàn. Hướng dẫn các nhà 

đầu tư hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh trình bổ sung quy hoạch phát 

triển điện lực đối với các Dự án điện. 

4. Theo dõi, chỉ đạo chủ đầu tư các công trình thủy điện thực hiện các 

quy định về an toàn đập, hồ chứa thủy điện. Theo dõi, tháo gỡ khó khăn cho các 

dự án năng lượng trên địa bàn. Kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sử dụng năng 

lượng trọng điểm, các cơ sở sản xuất công nghiệp trọng điểm thực hiện các quy 

định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

5. Tiếp tục các phần việc liên quan đến dự án tháo dỡ, di dời đường dây 

110kV, 220kV phía tây thành phố Hà Tĩnh. 

6. Tiếp tục chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tham mưu trình 

UBND tỉnh ban hành hướng dẫn phương án chuyển tiếp các trường hợp cụ thể 

trong công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ.  

7. Tổ chức Đoàn học tập kinh nghiệm: giải pháp phát triển Trung tâm 

logistics gắn với hoạt động xuất nhập khẩu tại tỉnh Thanh Hóa; Bình Dương và 
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thành phố Hồ Chí Minh; phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp nông thôn 

tại các tỉnh. 

8. Xây dựng dự thảo Đề án đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gắn với phát 

triển dịch vụ logistics tỉnh Hà Tĩnh. Xây dựng dự thảo quy định về quy trình 

chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

9. Tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo: Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo 

phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện chương trình phát 

triển hạ tầng thương mại biền giới giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Tham mưu triển khai Đề án đổi mới phương thức kinh doanh doanh tiêu thụ 

nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030. 

10. Tổng hợp báo cáo sản lượng và tình hình bảo đảm ATTP đối với sản 

xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh. Báo cáo Bộ Công 

Thương về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật ATTP và đề xuất nội 

dung sửa đổi. 

11. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 148/QĐ-SCT ngày 

9/12/2020 của Giám đốc Sở Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra năm 2021. Hoàn thành công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định 

pháp luật trong hoạt động xây lắp các công trình điện đối với Công ty Điện Lực 

Hà Tĩnh theo Quyết định số 18/QĐ-SCT ngày 24/02/2021 của Giám đốc Sở 

Công Thương.  

Trên đây là báo cáo hoạt động lĩnh vực Công Thương quý I, nhiệm vụ 

trọng tâm quý II gửi Bộ Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./. 

Nơi nhận:  
- Bộ Công Thương; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, đơn vị trực thuộc; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- SCT các tỉnh Bắc Trung Bộ; 

- Lưu: VT, VP3. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

    Hoàng Văn Quảng  
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