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KẾ HOẠCH 

Phát triển ngành Công Thương năm 2022 

 

I. ĐÁNH GIÁ TÍNH HÌNH, KHẢ NĂNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

NĂM 2021 

1. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp 

Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp (TTCN) mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng 

bởi đại dịch covid-19 nhưng trên địa bàn nhờ thực hiện có hiệu quả các giải 

pháp vừa phòng, chống dịch vừa ổn định phát triển sản xuất nên trong năm 

2021, dự kiến sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt mức tăng trưởng khá, 

các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hoạt động ổn định hơn so với năm 2020 

(năm đầu tiên chịu ảnh hưởng của covid -19).  

7 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng tăng 20,85% so 

với 7 tháng đầu năm 2020, đây là mức tăng khá. Một số sản phẩm công nghiệp 

chủ lực của tỉnh như Thép, Bia sản lượng tăng so với cùng kỳ.  

Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu dự kiến trong năm 2021 

so với năm 2020: Bia ước đạt 59,0 triệu lít tăng 5,86 triệu lít; sợi ước đạt 7.200 

tấn tăng 715 tấn; thép 5,4 triệu tấn tăng 1,003 triệu tấn; điện sản xuất ước đạt 12 

tỷ kWh tăng 250 triệu kWh; điện thương phẩm ước đạt 1,2 tỷ kWh tăng 9,7 triệu 

kWh.  

Nếu tiếp tục duy trì sản xuất ổn định trong những tháng cuối năm 2021, 

giá trị sản xuất công nghiệp sẽ đạt hoặc vượt chỉ tiêu Kế hoạch năm đề ra (dự 

kiến giá trị sản xuất công nghiệp đạt 85.000 tỷ đồng). Chỉ số sản xuất công 

nghiệp năm 2021 dự ước tăng 18,2% so với cùng kỳ. 

2. Thương mại dịch vụ 

Các chỉ tiêu lĩnh vực thương mại có tăng nhưng không cao so với cùng 

kỳ, do từ đầu tháng 5 chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid 19. Tuy nhiên 

nhờ chủ động kịp thời triển khai các giải pháp bình ổn thị trường hàng hóa thiết 

yếu trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp nên cơ bản vẫn duy trì ổn định. 

Ước tính 7 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch 

vụ đạt 28.515 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ, trong đó: tổng mức bán lẻ 
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hàng hóa ước đạt 24.989,3 tỷ đồng, tăng 13,06%; dịch vụ lưu trú, ăn uống và du 

lịch lữ hành ước đạt 2.611.068,8 triệu đồng, tăng 12,53%; ước đạt 915.598,2 

triệu đồng, tăng 11,34%.  

Dự kiến 5 tháng cuối năm, kinh doanh thương mại, dịch vụ tiếp tục gặp 

khó khăn do tình hình đại dịch Covid 19 trên toàn quốc vẫn diễn biến phức tạp; 

tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ các tháng cuối năm tương đương 

hoặc biến động không đáng kể so với tháng 7/2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 

và doanh thu dịch vụ ước thực hiện năm 2021 đạt 49.721 tỷ đồng tăng 5,8% so 

với cùng kỳ.  

Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm ước đạt 1108,951 triệu USD, tăng 

107,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu từ Formosa chiếm tỷ 

trọng trên 93%. Dự kiến năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 1,6 tỷ 

USD, tăng 33,33% so với cùng kỳ. 

Kim ngạch nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2021 ước đạt 2.01 tỷ triệu USD, 

tăng 88,55% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến năm 2021 ước đạt  3,0 tỷ USD, 

tăng 7,14% so với kế hoạch năm đề ra và tăng 36,36% so với cùng kỳ. 

(Phụ lục chi tiết kèm theo Kế hoạch) 

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm của Ngành đã tham mưu, tổ chức thực 

hiện trong 6 tháng đầu năm 2021 

 - Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành: Nghị Quyết số 

276/2021/NQ-HĐND ngày 28/4/2021 về Quy định chính sách hỗ trợ các hãng 

tàu biển mở tuyến vận chuyển container và đối tượng có hàng hóa vận chuyển 

bằng container qua cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết số 19/2021/NQ-

HĐND ngày 17/7/2021sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

276/2021/NQ-HĐND ngày 28/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

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

27/01/2021 về phát triển xuất khẩu gắn dịch vụ logistics năm; 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; số 137/KH-UBND ngày 27/4/2021 về 

khuyến công địa phương năm 2021; số 226/KH-UBND ngày 2/7/2021 về tổ 

chức bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh năm 2021. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ 

chức thực hiện các Kế hoạch sau khi ban hành. 

- Hoàn thiện phương án phát triển cụm công nghiệp (CCN) báo cáo 

UBND tỉnh để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

2050. Triển khai các bước xây dựng dự thảo Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ 

tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo và dự thảo Quyết định sửa 
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đổi, bổ sung quy chế phối hợp quản lý CCN trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã ban 

hành tại Quyết định 53/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh và 

quy chế quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh ban hành tại Quyết định 30/2018/QĐ-

UBND ngày 31/8//2018 của UBND tỉnh trình Sở Tư pháp thẩm định. Tham gia 

thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh của 50 dự án 

đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp. Kiểm tra, thúc đẩy tiến độ đầu tư hạ tầng, 

nắm bắt khó khăn/vướng mắc, kế hoạch thu hút nhà đầu tư thứ cấp tại các CCN; 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của 

HĐND tỉnh, tham mưu phân bổ nguồn kinh phí từ chính sách này. Tham mưu 

phương án xử lý đề xuất thành lập CCN Cổng Khánh 3 và đăng ký làm chủ đầu 

tư hạ tầng cụm công nghiệp; làm việc hỗ trợ nhà đầu tư đang tìm hiểu đầu tư hạ 

tầng các CCN: Cổng Khánh 3, Bắc Cẩm Xuyên, Tân Lâm Hương, Cẩm 

Nhượng, Gia Phố. Khảo sát thực địa các CCN mới được đề xuất tích hợp vào 

Phương án phát triển CCN. Triển khai thực hiện các nội dung 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 2021-2025. 

- Tham mưu UBND tỉnh: trình Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực; chủ trì, góp ý kiến 

Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045; 

phê duyệt thỏa thuận hướng tuyến 03 công trình lưới điện trọng điểm1; tổ chức 

chiến dịch Giờ trái đất năm 2021. Chủ trì, tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành thực 

hiện rà soát, đánh giá phát triển điện mặt trời và đoàn kiểm tra rà soát, kiểm tra 

các quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và khai thác công trình thủy 

điện trên địa bàn tỉnh. 

- Xây dựng dự thảo: Đề án đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gắn với phát 

triển dịch vụ logistics tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025; 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 trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa 

phương tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định 03/2021/QĐ-UBND ngày 

03/02/2021 về 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; 

văn bản 2076/UBND-TH5 ngày 10/5/2021 về phương án chuyển tiếp các trường 

hợp cụ thể trong công tác chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ; 

Phương án xử lý 9 cửa hàng xăng dầu không nằm trong quy hoạch đấu nối giao 

                                                 
1 Đường dây và trạm biến áp 110kV Kỳ Anh 2, 110kV Lộc Hà, 110kV từ TBA 500kV 

Hà Tĩnh - TBA 110kV Thạch Linh - Hồng Lĩnh, đường dây 35kV trang trại phong điện 

HBRE Hà Tĩnh. 
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thông. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025. Triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử, đề xuất Bộ 

Công Thương các nội dung Chương trình phát triển thương mại điện tử tại tỉnh Hà 

Tĩnh năm 2022. 

-  Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

phòng chống tham nhũng triển khai thực hiện đúng kế hoạch được phê duyệt, 

nhiệm vụ UBND tỉnh giao và qui định của pháp luật.  

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung phòng chống 

dịch Covid-19 trong diễn biến mới; về việc tăng cường thực hiện phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19; về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi 

sản xuất… nhất là các cơ sở trong CCN. 
 

II. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG 

THƯƠNG NĂM 2022 
 

1. Chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp 

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm 2022 dự kiến tăng 5,48% 

so với cùng kỳ; giá trị sản xuất dự kiến đạt 90.000 tỷ đồng.  

Sản lượng thép dự kiến đạt 5,5 triệu tấn; Bia ước đạt 60 triệu lít; điện sản 

xuất đạt 12,0711 tỷ kWh; điện thương phẩm đạt 1,2 tỷ kWh; sợi đạt 8.000 tấn; 

gỗ MDF 135.000 m3... 

2. Thương mại nội địa  

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2022 dự 

kiến đạt 52.307 tỷ đồng tăng 5,2% so với năm 2021.  

3. Xuất khẩu hàng hoá 

 Kim ngạch xuất khẩu năm 2022 gặp nhiều khó khăn do tiếp tục ảnh 

hưởng bởi đại dịch covid-19 và hiện nay Bộ Tài chính đang trình Chính phủ  đề 

xuất sửa đổi mức thuế xuất nhập khẩu đối với một số mặt hàng thép, trong đó 

thuế xuất khẩu mặt hàng phôi thép tăng từ 0% lên 5% nên dự kiến chỉ đạt 1,6 tỷ 

USD, bằng kim ngạch xuất khẩu năm 2021. 

 Kim ngạch nhập khẩu năm 2022 dự kiến đạt 3,2 tỷ USD, tăng 6,7% so 

với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu năm 2022 vẫn xác định chủ yếu do Formosa 

nhập khẩu nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất thép. 

(Phụ lục chi tiết kèm theo Kế hoạch) 

4. Các dự án dự hoạt động trong năm 2022  

Trong năm 2022, ngoài đưa vào vận hành dự án nhà máy thủy điện Ngàn 

trươi với công suất 25,5MW, ước tính sản lượng điện khoảng 71,1 triệu kWh     

thì không có các dự án công nghiệp mới đi vào sản xuất; các nhà máy đang hoạt 
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động trong năm 2021 về trước cơ bản dùy trì ổn định và cũng chưa có kế hoạch 

tăng công suất. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

1. Triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh liên quan đến ngành Công 

Thương. 

2. Tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 86/2018/NĐ-HĐND ngày 

18/7/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.  

Tích cực thu hút đầu tư lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và ngành công nghiệp 

sau thép, khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu, tạo 

những sản phẩm có thương hiệu và sức cạnh tranh trên thị trường khu vực.  

3. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Chính sách về phát triển công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025 trong đó tích 

hợp Chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh theo 

Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh và Chính 

sách thực hiện Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2021-2025.   

4. 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. Chú trọng thu hút đầu tư theo hình thức xã hội hóa 

hạ tầng CCN.  

5. Chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 

giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo; Chương trình khuyến công giai 

đoạn 2021-2025; Kế hoạch khuyến công năm 2022; Chương trình quốc gia sản 

xuất tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2025. 

6. Tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án triển 

khai trên địa bàn: Dự án Thủy điện, nhiệt điện Vũng Áng II, điện mặt trời, 

điện gió; Bia Hà Nội-Nghệ Tĩnh, các dự án công nghiệp có liên quan; phát 

huy công suất các nhà máy: Nhà máy Bia Sài Gòn Hà Tĩnh, Nhà máy thép 

Formosa, Nhà máy sản xuất gỗ MDF Vũ Quang, Nhà máy may Havina, Nhà 

máy sản xuất sợi Vinatex,… 

7. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán điện, chất 

lượng cung cấp điện, các điều kiện hoạt động điện lực, thực hiện quy trình 

vận hành hồ chứa thủy điện trong mùa mưa bão... Tiếp tục chỉ đạo Công ty 

Điện lực Hà Tĩnh tập trung nguồn lực để đầu tư, nâng cấp sửa chữa lưới điện; 

đôn đốc các địa phương thực hiện việc xử lý hành lang bảo vệ an toàn lưới 
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điện, dây sau công tơ đảm bảo tiêu chí điện trong xây dựng nông thôn mới; 

công tác bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn tại một số HTX trên địa bàn tỉnh. 

8. Chủ động theo dõi, dự báo tình hình thị trường, biến động cung - cầu 

hàng hóa trên địa bàn. Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gắn 

với phát triển logistics giai đoạn 2021-2025 và Đề án đẩy mạnh hoạt động 

xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-

2025. Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các đơn vị liên quan 

triển khai và đánh giá hiệu quả Nghị Quyết số 276/2021/NQ-HĐND ngày 

28/4/2021. 

Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch về phát triển thương mại điện tử 

tỉnh năm 2022 và giai đoạn 2021-2025, các Đề án thuộc Chương trình phát triển 

thương mại điện tử Quốc gia; Triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Ban Bí thư về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới, thực hiện Cuộc vận động người 

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2020-2025; bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng giai đoạn 2020-2025; tổ chức phiên chợ đêm gắn với tuyến phố 

đi bộ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; tham mưu triển khai các hoạt động bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025; Triển khai thực hiện Chiến lược phát 

triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Triển 

khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, 

vùng xa, hải đảo giai đoạn 2021-2025. 

9. Khuyến khích thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại theo 

hướng văn minh hiện đại. Tổ chức thực hiện Quy trình chuyển đổi mô hình quản 

lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh.  

10. Thực hiện chính sách chính sách hỗ trợ các hãng tàu biên mở tuyến 

vận chuyển container và đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container qua 

cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh theo Nghị Quyết số 276/2021/NQ-HĐND ngày 

28/4/2021; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến thương mại sản phẩm 

OCOP; sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Tăng cường hoạt động tuyên 

truyền, xúc tiến xuất khẩu, tăng năng lực hội nhập kinh tế quốc tế, tận dụng ưu 

đãi thuế quan trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTAs). 

11. Quản lý chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh có điều kiện, 

hạn chế kinh doanh, an toàn thực phẩm. Kiểm tra, kiểm soát các hoạt động 

kinh doanh bán hàng đa cấp, tổ chức hội chợ, khuyến mại trong lĩnh vực công 

thương.  
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12. Giám sát việc thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

tại Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh; các nhà máy lớn; 

các trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng. Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng theo qui định của pháp luật. 

13. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính; tạo môi 

trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, giảm chi phí đầu vào, nâng cao khả năng 

cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn. 

Trên đây là Kế hoạch phát triển ngành Công Thương năm 2022, kính gửi 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./. 

Nơi nhận:  
- Bộ Công Thương; 

- Sở Kế hoạch & Đầu tư;  

- Lưu: VT, VP3. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Hoàng Văn Quảng 
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