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BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động ngành Công Thương tháng 8 năm 2021 
  

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2021 

1. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp  

- Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8/2021 giảm 2,32% so với 

tháng 7/2021, trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng giảm 2.74%; ngành công 

nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,07%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt và 

điều hòa không khí giảm 14,04%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử 

lý rác thải, nước thải tăng 2,78%. Nếu so sánh với tháng 8/2020 thì chỉ số sản 

xuất toàn ngành công nghiệp tăng 5,6%.  

- Công dồn chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 8 tháng đầu năm 2021 

tăng 18,28% so với 8 tháng đầu năm 2020 trong đó: ngành công nghiệp khai 

khoáng tăng 20,88%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 24,89%; ngành 

sản xuất và phân phối điện, khí đốt và điều hòa không khí giảm 1,04%; ngành 

cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 7,9%. 

- Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 8 tháng đầu năm 2021 so với cùng 

kỳ năm 2020: sản xuất thép đạt 3,544 triệu tấn, tăng 29,7%; sản xuất bia đạt 

39,577 triệu lít, tăng 12,4%; sợi đạt 4.535 tấn, tăng 2,5%; điện sản xuất đạt 8.562 

triệu kWh, giảm 1,1%; điện thương phẩm đạt 785,8 triệu kWh, tăng 4%. 

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

2. Kinh doanh thương mại 

- Doanh thu bán buôn hàng hóa tháng 8/2021 dự tính đạt 2.948 tỷ đồng, 

giảm 0,61% so với tháng 7/2021 và giảm 22.99% so với cùng kỳ năm trước. 

- Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 8/2021 dự tính đạt 3.236,5 tỷ đồng, 

giảm 2,8% so với tháng 7/2021 và giảm 5,24% so với cùng kỳ năm trước, trong 

đó: bán lẻ tại các trung tâm thương mại, siêu thị đạt 15 tỷ đồng, tăng 39,53% so 

với tháng trước và giảm 9,62% so với cùng kỳ năm trước.  

- Tính chung, doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng đầu năm 2021, dự tính đạt 

28.138,3 tỷ đồng, tăng 10,27% so với cùng kỳ năm trước.  

- Kim ngạch xuất khẩu tháng 8/2021 ước đạt 194,58 triệu USD, tăng 

0,71% so với tháng 7/2021 và tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: xuất 

khẩu thép, phôi thép đạt 175,47 triệu USD; sợi, dệt và hàng may mặc đạt 2,3 triệu 

USD; xuất khẩu từ Formosa chiếm tỷ trọng 92,9% tổng giá trị xuất khẩu toàn 
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tỉnh. Cộng dồn 8 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.291,71 

triệu USD, tăng 141,58% so với cùng kỳ năm trước. 

- Kim ngạch nhập khẩu tháng 8/2021 ước đạt 315,7 triệu USD, tăng 4,8% 

so với tháng 7/2021 và tăng 100,06% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhập 

khẩu nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất của Formosa. Cộng dồn 8 tháng đầu 

năm 2021, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2.312,6 triệu USD, tăng 116,86% 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, trình UBND tỉnh xem xét ban hành Quyết định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 30/2018/QĐUBND ngày 31/8/2018 

của UBND tỉnh. Dự thảo, tổng hợp ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương 

Quy chế quản lý cụm công nghiệp (CCN) theo quy định tại Nghị định số 

66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ. 

- Nắm bắt tình hình, hỗ trợ các dự án đầu tư về lĩnh vực công nghiệp, nhất 

là các dự án đầu tư hạ tầng CCN; báo cáo tiến độ đầu tư hạ tầng CCN xã hội hóa. 

Hướng dẫn UBND huyện Kỳ Anh về quản lý, phát triển CCN trên địa bàn; chủ 

trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND huyện Thạch Hà, kiểm tra thực tế, tham 

mưu xử lý đề xuất của Công ty TNHH Việt Nhật tại CCN Phù Việt về hưởng 

chính sách từ Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018. 

- Ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hoạt động VLNCN 

trên địa bàn chấp hành đúng pháp luật; đôn đốc các đơn vị hoạt động hóa chất 

chấp hành nghiêm pháp luật trong hoạt động hóa chất. 

 - Tham gia gia 20 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. Tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư 06 dự án đầu tư 

lĩnh vực công nghiệp, theo đề nghị của Ban quản lý KKT tỉnh và Sở Kế hoạch và 

Đầu tư; 03 ý kiến về đề xuất điều chỉnh dự án; góp ý 05 hồ sơ Quy hoạch tổng 

mặt bằng sử dụng đất dự án đầu tư trong cụm công nghiệp. Cấp 02 Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công 

nghiệp. Ban hành 18 văn bản xử lý, triển khai các nội dung công việc liên quan 

đến lĩnh vực quản lý công nghiệp. 

2. Quản lý Năng lượng  

- Tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Công Thương xem xét bổ sung Quy 

hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh đối với Dự án nhà máy thủy điện 

Vũ Quang, huyện Vũ Quang; tham mưu phê duyệt Phương án ứng phó với tình 

huống khẩn đập, hồ chứa thủy điện Hố Hô năm 2021; phê duyệt Phương án 
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hướng tuyến đường dây và trạm biến áp 110kV Kỳ Anh 2; xử lý kiến nghị đề 

xuất hỗ trợ kinh phí sửa chữa đường dây và trạm biến áp trung tâm điều dưỡng 

người có công và Bảo trợ xã hội - Sở Lao động TB&XH.  

- Tham mưu văn bản báo cáo Bộ Công Thương kết quả kiểm tra 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; văn bản gửi Tổng công ty 

Điện lực miền Bắc để di dời đường dây 35kV đoạn từ đê Bấn đến chợ Hồng Sơn, 

thị xã Hồng Lĩnh. Tham mưu, đề xuất về việc bàn giao công trình điện sang cho 

ngành điện quản lý theo Quyết định số 41/QĐ-TTg. 

- Chủ trì, tổ chức làm việc, báo cáo UBND tỉnh về tình hình hoạt động điện 

lực 03 Hợp tác xã dịch vụ điện: Xuân Viên, Xuân liên, Sơn Tây chưa bàn giao tài 

sản lưới điện dự án Năng lượng nông thôn 2, tham mưu phương án bàn giao lưới 

điện; cử thành viên tham gia hội đồng thẩm định định giá còn lại tài sản lưới điện 

hạ áp nông thôn 2. Chủ trì, tham mưu tổ chức Đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an 

toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh trước mùa mưa bão năm 2021. 

- Tiếp tục các nội dung công việc liên quan đến dự án BT di dời đường 

dây 110kV và 220kV giải phòng quỹ đất phía Tây thành phố Hà Tĩnh (cập nhật 

giá trị đề xuất nộp ngân sách nhà nước tối thiểu, điều chỉnh hồ sơ mời thầu lựa 

chọn nhà đầu tư; cập nhật, cung cấp số liệu về kết quả đấu giá quyền sử dụng đất; 

đề nghị thẩm định, phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu dự án BT). 

- Hướng dẫn, đôn đốc triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện trong 

tháng 8/2021; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, 

người lao động thuê nhà để ở Quý I, Quý II, tháng 6, tháng 7 năm 2021. 

- Chủ trì, tổng hợp, cung cấp số liệu phục vụ lập kế hoạch vận hành hệ 

thống điện giai đoạn 2022-2023; rà soát, chuẩn xác thông tin dữ liệu quản lý các 

công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh. 

 - Hoàn thành thẩm định thiết kế, dự toán 05 công trình điện; hoàn thành 

kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành 02 công trình điện; tham gia ý kiến thiết 

kế cơ sở 02 công trình. Góp ý: dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về 

Dự án Trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh; chủ trương khảo sát, nghiên cứu 

điện gió Kỳ Anh của Công ty Đức Thắng;  các chính sách đề nghị xây dựng Luật 

sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực; bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường 

dây và trạm biến áp. 

3. Quản lý thương mại 

- Tham mưu, trình UBND tỉnh: dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn 

tỉnh; dự thảo Kế hoạch “Đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu theo các cấp độ 

của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong tình hình mới”. 
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- Tham mưu Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 16/8/2021 về  tổ chức các 

sự kiện xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ bưởi Phúc Trạch năm 2021; đề nghị 

UBND tỉnh ban hành văn bản kiến nghị các cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ xúc tiến 

thương mại, kết nối tiêu thụ bưởi Phúc Trạch; đề nghị các sở ngành liên quan cử 

thành viên tham gia Tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tiêu 

thụ bưởi Phúc Trạch năm 2021. 

- Tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc Đề án 

phát triển thương mại điện tử năm 2021. 

- Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ cải thiện hiệu quả logistics, nâng cao 

năng lực cạnh tranh và phát triển logistics quốc gia. Thông báo các doanh nghiệp 

trên địa bàn tham gia khảo sát trực tuyến về thực trạng nhân lực logistics Việt 

Nam theo Văn bản số 518/XNK-TLH ngày 23/7/2021 của Bộ Công Thương.  

- Tiếp tục cập nhật báo cáo nhanh về tình hình ứng phó phòng chống dịch 

Covid-19; tổng hợp góp ý và ban hành Hướng dẫn một số nội dung quy định tại 

Thông báo Kết luận số 161/BCĐ của Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 tỉnh; hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ trên địa 

bàn Hà Tĩnh; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh về hỗ trợ các 

doanh nghiệp theo chính sách xuất khẩu do ảnh hưởng của dịch Covid-19; tham 

mưu đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh, Sở Y tế ưu tiên tiêm 

vắc- xin phòng chống dịch Covid 19 cho người lạo động tại chuỗi cung ứng hàng 

hóa, dịch vụ thiết yếu. 

- Rà soát, đề xuất bổ sung quy hoạch đấu nối cửa hàng xăng dầu vào các 

tuyến đường Quốc lộ. Đề nghị Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, 

cứu hộ - Công an tỉnh phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh 

xăng dầu trên địa bàn tỉnh. 

- Cung cấp thông tin về quy hoạch cửa khẩu biên giới đất liền gửi Sở Kế 

hoạch và đầu tư; cung cấp số liệu hỗ trợ nông nghiệp trong nước và trợ cấp xuất 

khẩu nông sản giai đoạn 2020-2021 gửi Sở NN và PTNT. 

- Thực hiện các báo cáo thuộc lĩnh vực thương mại1. Hướng dẫn hỗ trợ, 

cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với sản phẩm hàng hóa xuất khẩu; 

                                           
1 (1) Kết quả thanh tra, kiểm tra và chống gian lận thương mại tháng 7, tháng 8 năm 2021;  (2) báo cáo 

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của khu vực biên giới tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2020 và 06 tháng đầu 

năm 2021: (3) Sơ kết 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 18/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

(4) báo cáo một số nội dung liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu theo NQ số 214/2020/NQ-HĐND ngày 

10/7/2020 của HĐND tỉnh; (5) hoạt động quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại 6 tháng đầu năm 2021; (6) rà 

soát, tổng hợp các phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp; (7) báo cáo khó khăn vướng mắc về Văn phòng Thường 

trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; (8) báo cáo chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn khảo sát Trung ương nghiên cứu giải 

pháp xây dựng NTM theo các mục tiêu phát triển bền vững; (9) kết quả công tác chỉ đạo phát triển KTTT, HTX 

năm 2021 và xây dựng kế hoạch phát triển KTTT, HTX năm 2022; (10) báo cáo khó khăn và kiến nghị của khu 

vực KTTT, HTX trong dịch bệnh Covid- 19 và thực hiện chuyển đổi số.  
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trong tháng đã cấp 106 bộ C/O. Xác nhận thực hiện đăng ký thực hiện khuyến 

mại mang tính may rủi cho 02 đơn vị. 

4. Hoạt động Khuyến công và Xúc tiến thương mại 

- Tiếp tục khảo sát thực tế tại các cơ sở công nghiệp nông thôn để xây 

dựng đề án thực hiện Khuyến công địa phương năm 2021 và kế hoạch thực hiện 

Khuyến công địa phương năm 2022. 

- Tổng hợp, xây dựng, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ có liên quan đến bình 

chọn SPCNNTTB cấp tỉnh năm 2021; đánh giá sơ bộ hồ sơ sản phẩm tham gia 

bình chọn; tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng bình chọn, Ban giám khảo. 

- Thực hiện Xúc tiến Thương mại điện tử: Lập goup “Chợ nông sản Hà 

Tĩnh” trên facebook nhằm hỗ trợ bán hàng cho các doanh nghiệp, hộ nông dân 

sản xuất, nuôi trồng chế biến nông lâm thủy hải sản trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ 10 

doanh nghiệp trong tỉnh đưa sản phẩm CNNTTB, sản phẩm OCOP lên sàn giao 

dịch thương mại điện tử Sendo. 

5. Một số nhiệm vụ khác 

- Thực hiện Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong 

hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với Công ty xăng dầu Hà Tĩnh.  

- Xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại sự cố môi trường biển của bà Trần 

Thị Hà và bà Trương Thị Nhị trú tại thôn Trung Tiến, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ 

Anh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4429/UBND-TCD2 ngày 

13/7/2021. Xác minh, tổng hợp báo cáo kết quả và tham mưu UBND tỉnh ban 

hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai đối với ông Võ Quang Lương, trú tại 

thôn Phúc Hải, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên. 

- Xác minh giải quyết đơn thư theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 

5091/UBND-KT2 ngày 06/8/2021 về liên quan đến nội dung phản ánh xây dựng 

4MW điện mặt trời tại xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà . 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2021 

- Trình UBND tỉnh Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy 

chế quản lý CCN. Tiếp tục xây dựng Đề án phát triển Công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hà 

Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. 

- 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, đặc biệt là các dự án đầu tư hạ tầng CCN Cẩm Nhượng, 

Gia phố.  

- Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai Kế hoạch khuyến công địa 

phương năm 2021. 
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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 xã hội hóa CCN trên địa bàn. 

- Hoàn thành thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy trình 

vận hành hồ chứa thủy điện Hương Sơn. 

- Tham mưu hướng xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến bàn giao 

lưới điện xã Cẩm Nhượng, Xuân Hồng sang cho ngành điện quản lý. 

- Chủ trì rà soát, cung cấp số liệu phục vụ dự báo nhu cầu phụ tải, phát 

triển hạ tầng điện giai đoạn 2021-2025. Phối hợp thẩm định tiêu chí điện thuộc đề 

án huyện nông thôn mới huyện Lộc Hà. 

- Phối hợp tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ bưởi 

Phúc Trạch năm 2021. 

- Tham mưu trình UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ số 1162/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 về việc phê duyệt Chương 

trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 

2021-2025. 

- Tham mưu văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người 

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Tham mưu triển 

khai chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai 

đoạn 2021-2025. 

- Tiếp tục nắm bắt tình hình cung cầu thị trường, giá cả hàng hóa trước 

tình hình diễn biến mới của dịch Covid-19, cập nhật, báo cáo UBND tỉnh, Bộ 

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

- Tiếp tục thực hiện Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 

trong hoạt động kinh doanh xăng dầu đối Công ty xăng dầu Hà Tĩnh. Tiếp tục xác 

minh giải quyết đơn thư khiếu nại của bà Trần Thị Hà và bà Trương Thị Nhị trú tại 

thôn Trung Tiến, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh liên quan đến bồi thường sự cố môi 

trường biển. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động Công Thương tháng 8, nhiệm vụ chủ 

yếu tháng 9 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 
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