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SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:          /BC-SCT   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                      Hà Tĩnh, ngày       tháng 5 năm 2021 
 
 

BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động ngành Công Thương tháng 5 năm 2021 
  

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2021 

1. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp  

- Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5/2021 tăng 2,88% so với 

tháng 4/2021, trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng giảm 2,22%; ngành công 

nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,53%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt và 

điều hòa không khí giảm 7,18%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử 

lý rác thải, nước thải giảm 0,87%. Nếu so sánh với tháng 5/2020 thì chỉ số sản 

xuất toàn ngành công nghiệp tăng 18,74%.  

- Công dồn chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 5 tháng đầu năm 2021 

tăng 20,34% so với 5 tháng đầu năm 2020 trong đó: ngành công nghiệp khai 

khoáng tăng 26,32%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 28,46%; ngành 

sản xuất và phân phối điện, khí đốt và điều hòa không khí giảm 2,36%; ngành 

cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 9,64%. 

- Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 5 tháng đầu năm 2020: 

+ Sản xuất thép đạt 2,215 triệu tấn, tăng 32,4% so với 5 tháng đầu năm 

2020. Thời gian qua, giá thép liên tục tăng cao tạo động lực để FHS tiếp tục đẩy 

mạnh sản xuất kinh doanh, góp phần to lớn vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh. 

Với những đóng góp quan trọng đó, FHS đã góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ 

cấu kinh tế Hà Tĩnh theo hướng gia tăng tỷ trọng công nghiệp. 

+ Sản xuất bia đạt 24,365 triệu lít, tăng 26,7%; sợi 2.781 tấn, tăng 2,4% so 

với cùng kỳ năm trước. 

+ Điện sản xuất đạt 5.489,8 triệu kWh, giảm 2,5%; điện thương phẩm đạt 

422,3 triệu kWh, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng điện sản xuất do 

có sự điều chỉnh nhu cầu mua điện của EVN đối với Công ty thủy điện Hương Sơn 

nên sản lượng điện sản xuất giảm. 

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

 



2 

 

2. Kinh doanh thương mại 

- Doanh thu bán buôn hàng hóa tháng 5/2021 dự tính đạt 2.952,4 tỷ đồng, 

tăng 7,87% so với tháng trước và giảm 2,27% so với cùng kỳ năm trước. 

- Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 5/2021 dự tính đạt 3.428,4 tỷ đồng, 

giảm 0,16% so với tháng trước và tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước, trong 

đó: bán lẻ tại các trung tâm thương mại, siêu thị đạt 18 tỷ đồng, tăng 1,44% so với 

tháng trước và tăng 9,55% so với cùng kỳ năm trước.  

- Tính chung, doanh thu bán lẻ hàng hóa 5 tháng đầu năm 2021, dự tính đạt 

18.481,1 tỷ đồng, tăng 19,93% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: nhóm lương 

thực, thực phẩm đạt 7.870,8 tỷ đồng, tăng 13,48%; hàng may mặc đạt 1.062,4 tỷ 

đồng, tăng 45,04%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình đạt 2.062,6 tỷ đồng, 

tăng 17,51%; vật phẩm văn hóa giáo dục đạt 104,281 tỷ đồng, tăng 36,79%; gỗ và 

vật liệu xây dựng đạt 864,6 tỷ đồng, tăng 40,4%; ô tô 1.752,7 tỷ đồng, tăng 12,7%; 

phương tiện đi lại 928,07 tỷ đồng, tăng 13,58%; xăng dầu các loại đạt 1.607,4 tỷ 

đồng, tăng 27,06%; nhiên liệu khác đạt 306,06 tỷ đồng, tăng 43,32% v.v... 

- Kim ngạch xuất khẩu tháng 5/2021 ước đạt 150,38 triệu USD, tăng 

208,85% so với tháng 5/2020, trong đó: xuất khẩu thép, phôi thép đạt 140,85 triệu 

USD; sợi 1,3 triệu USD; gạo ước đạt 0,2 triệu USD; xuất khẩu từ Formosa chiếm 

tỷ trọng 93,66% tổng giá trị xuất khẩu toàn tỉnh. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2021, 

kim ngạch xuất khẩu ước đạt 740,01 triệu USD, tăng 112,85% so với cùng kỳ 

năm trước. 

- Kim ngạch nhập khẩu tháng 5/2021 ước đạt 280,2 triệu USD, tăng 

245,19% so với tháng 5/2020, chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu đầu vào phục vụ 

sản xuất của Formosa. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu 

ước đạt 1302,01 triệu USD, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước. 

(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 

- Tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý đề xuất thành lập CCN Cổng 

Khánh 3 và đăng ký làm chủ đầu tư hạ tầng CCN của Công ty CP Quốc tế Việt 

Đức VA; phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, bổ sung, hoàn thiện 

phương án phát triển CCN theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tham gia ý kiến, hướng 

dẫn về chủ trương đầu tư 07 dự án sản xuất trong cụm CCN. 
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- Tham mưu UBND tỉnh văn bản yêu cầu dừng sử dụng VLNCN trong 

ngày bầu cử (23/5/2021); yêu cầu các đơn vị  kinh doanh, sử dụng VLNCN với số 

lượng phù hợp với giấy phép sử dụng, hồ sơ thông báo. Phối hợp tổ chức huấn 

luyện, cấp Giấy chứng nhận cho 17 học viên đã hoàn thành huấn luyện kỹ thuật 

an toàn VLNCN.  

- Xây dựng dự thảo Đề án phát triển Công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh đến 

năm 2025 và những năm tiếp theo; dự thảo quy chế phối hợp quản lý CCN trên 

địa bàn tỉnh theo Nghị định số 66/2020/NĐ-CP (để sửa đổi, bổ sung Quyết định 

53/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh).  

- Thực hiện báo cáo: tổng kết, đánh giá thi hành Luật Hóa chất gửi Cục 

Hóa chất, Bộ Công Thương; kết quả triển khai ngày nước, ngày khí tượng thế 

giới và Chiến dịch giờ trái đất năm 2021; báo cáo tiến độ đầu tư hạ tầng CCN xã 

hội hóa. 

- Ban hành văn bản gửi Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND huyện, thị 

xã, thành phố, các cơ sở sản xuất CN-TTCN trên địa bàn chỉ đạo tăng cường 

phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất. Theo dõi, nắm bắt thông tin 

các khó khăn, vướng mắc về tình hình sản xuất, kinh doanh, những kiến nghị, đề 

xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn do tác động của dịch Covid-19. 

- Tham gia gia 13 buổi làm làm việc với các sở, ngành, địa phương xử lý, 

hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án, đề án; thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường v.v…Cấp 03 Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa 

chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp và 01 Giấy 

phép sử dụng VLNCN. 

2. Quản lý Năng lượng 

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo việc tăng cường thực hiện các biện pháp 

quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác dự án/công trình thủy 

điện; tổng hợp, báo cáo thông tin phục vụ lập Kế hoạch kiểm toán việc quản lý 

quy hoạch, cấp phép xây dựng thủy điện nhỏ giai đoạn 2016-2020 của Kiểm toán 

Nhà nước. 

 - Chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành lưới điện đảm bảo cung cấp điện 

trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19; phục vụ 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 

học 2021-2022; đảm bảo cung cung cấp điện bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV  

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
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- Chủ trì, tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện rà soát, đánh giá phát 

triển điện mặt trời trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 

12/4/2021 của UBND tỉnh; chủ trì, góp ý kiến hoàn thiện Hồ sơ trình điều chỉnh 

Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc đối với dự án thủy điện Sông Rác; kiểm tra, 

góp ý kiến về phương án tuyến đường dây 110kV và trạm biến áp 110kV Kỳ Anh 

2 để tham mưu UBND tỉnh theo quy định. Chuẩn bị nội dung phục vụ buổi làm 

việc giữa UBND tỉnh với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về phương án bồi thường, 

giải phóng mặt bằng dự án Đường dây 500kV Nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng 

Áng đoạn qua Hà Tĩnh. 

- Thực hiện báo cáo: Tổng kết thi hành Luật Điện lực (sửa đổi, bổ sung 

năm 2012, 2018); tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 

07/5/2020,của Thủ tướng Chính phủ vê tiết kiệm điện. 

- Tham gia làm việc: Kiểm tra và làm việc về Dự án đề xuất Trang trại 

chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt thương phẩm quy mô công nghiệp Kỳ Lạc, 

tại xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh; soát xét một số nội dung liên quan đến đề xuất Nhà 

đầu 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.  

- Tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán 04 công trình điện 

theo phân cấp. Kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình và điều kiện 

nghiệm thu 02 công trình điện.  

3. Quản lý thương mại 

- Tham mưu UBND tỉnh: (1) đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ 

họp thứ XX, HĐND tỉnh khóa XVII: “Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban 

hành chính sách hỗ trợ hoạt động xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logicstics 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2023”; (2) xem xét ban hành Kế hoạch 

triển khai thực hiện đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030; (3) văn bản về việc tiếp tục triển khai thực 

hiện hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người 

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 

17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; (4) chuẩn bị nội dung báo cáo Hội nghị hợp 

tác phát triển Thương mại biên giới Việt Nam - Lào lần thứ XII.  

- Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên theo dõi sát diễn 

biến cung cầu, giá cả hàng hóa trên thị trường; đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp 

kinh doanh thương mại; tổ chức, doanh nghiệp quản lý, kinh doanh khai thác chợ, 

siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh có phương án điều tiết nguồn hàng, 

https://hscvsct.hatinh.gov.vn/soct/VBden.nsf/str/FAC9A959718CBE46472586CB000EAB8F?OpenDocument
https://hscvsct.hatinh.gov.vn/soct/VBden.nsf/str/FAC9A959718CBE46472586CB000EAB8F?OpenDocument
https://hscvsct.hatinh.gov.vn/soct/VBden.nsf/str/FAC9A959718CBE46472586CB000EAB8F?OpenDocument
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đảm bảo cung cấp đủ nguồn hàng và thực hiện công tác bình ổn thị trường. Chỉ đạo 

việc tăng cường công tác phòng, chống dịch trên gia súc, gia cầm theo Công điện số 

280-CĐ/TU ngày 08/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh. 

- Tổ chức thực hiện tiếp nhận muối I-ốt hỗ trợ người dân vùng bị ảnh 

hưởng do thiên tai. Tham gia đoàn kiểm tra công tác Phòng, chống thiên tai và 

Tìm kiếm cứu nạn năm 2021 tại huyện Cẩm Xuyên. 

- Thực hiện các báo cáo thuộc lĩnh vực thương mại1. Tham gia ý kiến thẩm 

định 06 dự án đầu tư. Góp ý 06 Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500. 

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

hóa xuất khẩu; trong tháng đã cấp 120 bộ C/O. Thẩm định cấp Giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 03 đơn vị và xác nhận thực hiện đăng ký thực hiện 

khuyến mại mang tính may rủi cho 01 đơn vị. 

4. Hoạt động Khuyến công và Xúc tiến thương mại 

- Hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thẩm định cấp cơ sở đề án Xây dựng mô 

hình trình diễn kỹ thuật sản xuất vật liệu xây dựng và phụ gia xi măng của Công 

ty TNHH xử lý và tái chế tro xỉ Viết Hải để trình Cục Công Thương địa phương - 

Bộ Công Thương. Khảo sát các dự án công nghiệp và hướng dẫn các đơn vị thụ 

hưởng lập hồ sơ khuyến công địa phương năm 2021. 

- Làm việc với Cục xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương và các đơn vị 

liên quan chuẩn bị công tác tổ chức, đấu thầu qua mạng tổ chức các phiên chợ 

hàng Việt sau khi tình hình dịch Covid - 19 ổn định. Kết nối với các tổ chức xúc 

tiến thương mại trong nước nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá, kết nối ,tiêu 

thụ sản phẩm hàng hóa. 

5. Một số nhiệm vụ khác  

- Thực hiện công tác thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp 

luật trong hoạt động kinh doanh, chiết nạp nạp khí dầu mỏ hóa lỏng theo Quyết 

 
1 (1) Báo cáo kết quả triển khai Nghị Quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ về Ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và 

trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; (2) thực trạng đối với các 

cửa hàng xăng dầu không nằm trong Quy hoạch đấu nối giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 1 tỉnh Hà Tĩnh; (3) 

tình hình cung ứng hàng hóa ứng phó với dịch Covid-19 ngày Công Thương gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh; (4) kết quả thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; (5)  

kết quả trao đổi, học tập kinh nghiệm phát triển ngành dịch vụ logistics, công nghiệp chế biến chế tạo và công 

nghiệp hỗ trợ tại tỉnh Thanh Hóa; (6) về việc bổ sung hoàn thiện các quy hoạch và tiếp thu hoàn thiện hồ sơ đề 

xuất Dự án Cảng trung tâm tiếp nhận và phân phối khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) gửi UBND tỉnh; (7)  kết quả 

triển khai thực hiện Nghị định số 40/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh 

muối. 
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định số 39/QĐ-SCT ngày 07/4/2021 của Giám đốc Sở. Tăng cường công tác 

tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo; xử lý đơn thư phát 

sinh thuộc thẩm quyền chính xác, kịp thời. 

- Rà soát, đề xuất nhiệm vụ và các giải pháp để đưa vào Chương trình 

hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; rà soát, kiến 

nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, cản trở hoạt 

động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội lĩnh vực Công Thương gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. Thực hiện các hoạt động liên quan đến Lễ kỷ niệm 70 năm ngày 

thành lập ngành Công Thương (14/5/1951 - 14/5/2021) đảm bảo đúng quy định 

về phòng chống dịch covid - 19. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6 NĂM 2021 

- Tiếp tục phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, bổ sung, hoàn 

thiện phương án phát triển CCN theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tiếp tục theo dõi, 

hướng dẫn các doanh nghiệp rà soát các vấn đề liên quan công tác quản lý, phát 

triển CCN, tiến độ triển khai một số dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các CCN.  

-  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.  

- Làm việc với Cục Công Thương địa phương về việc đăng ký đề án 

khuyến công quốc gia năm 2021. Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai Kế 

hoạch khuyến công địa phương năm 2021. 

- Tiếp tục chủ trì, tổ chức đoàn kiểm tra, rà soát điện mặt trời mái nhà theo 

Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh. Chủ trì, thẩm 

định, trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp 

đập, hồ chứa thủy điện Hố Hô năm 2021. 

- Chủ trì, kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh thỏa thuận hướng tuyến Đường 

dây và trạm biến áp Lộc Hà; điều chỉnh Đường dây 500kV Nhiệt điện VA 3 

Quảng Trạch - Quỳnh Lập đoạn qua địa bàn thị xã Kỳ Anh. 

- Hướng dẫn các đơn vị tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021. Thực hiện các nội dung tại văn bản số 

10/XTTM-CSXT-KHTC ngày 07/5/2021 của Cục Xúc tiến thương mại về việc 

xây dựng, triển khai đề án Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại 

năm 2021 và 2022 trình Ban quản lý Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến 

thương mại thẩm định. 
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- Chủ động chuẩn bị tốt các nội dung chương trình, kế hoạch để tổ chức 

tham gia các hội chợ, triển lãm, hội nghị kết nối cung cầu tại các tỉnh, thành phố 

trên cả nước ngay sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát.  

- Tham mưu về xử lý 09 CHXD không nằm trong quy hoạch đấu nối giao 

thông. 

- Xây dựng Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp  do vi rút corona (Covid-19) ngành Công Thương (cập nhật, điều chỉnh 

bổ sung ngày) theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và Ban chỉ đạo phòng chống 

Covid19 của tỉnh. Nắm bắt tình hình cung cầu thị trường, giá cả hàng hóa trước 

tình hình diễn biến mới của dịch Covid-19. Báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công 

Thương, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của tỉnh. 

- Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 2010/QĐ-UBND 

ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về hỗ trợ muối I-ốt cho người dân vùng bị ảnh 

hưởng do thiên tai, đảm bảo đúng tiến độ theo quy định. 

- Hoàn thành việc thanh tra Tổng kho khí hóa lỏng Bắc Trung Bộ theo 

Quyết định số 39/QĐ-SCT ngày 07/4/2021 của Giám đốc Sở. 

- Thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong 

hoạt động VLNCN đối với một số đơn vị trên địa bàn. Phối hợp với các sở, 

ngành, địa phương liên quan xác minh nội dung đơn khiếu nại theo Quyết định số 

1866/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ thẩm định, cấp phép liên quan đến lĩnh vực công 

thương; tham gia ý kiến, thẩm định các dự án đầu tư. 

- Thực hiện báo cáo 6 tháng liên quan đến hoạt động của Ngành. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động Công Thương tháng 5, nhiệm vụ chủ 

yếu tháng 6 năm 2021./. 

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, VP5. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  

  Hoàng Văn Quảng 
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