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BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động Công Thương tháng 10 năm 2021 
  

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2021 

1. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp  

- Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 10/2021 tăng 8,08% so với 

tháng 9/2021, trong đó: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,07%; ngành 

sản xuất và phân phối điện, khí đốt và điều hòa không khí tăng 25,08% ngành 

cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 5,62%; ngành 

công nghiệp khai khoáng giảm 6,77% . Nếu so sánh với tháng 10/2020 thì chỉ số 

sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 6,44%.  

- Tính chung 10 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước 

tăng 15,28% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng 

tăng 13,53%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 21,55%; ngành sản xuất 

và phân phối điện, khí đốt và điều hòa không khí giảm 5,61%; ngành cung cấp 

nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 6,4%. 

- Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 10 tháng đầu năm 2021 so với cùng 

kỳ năm 2020: sản xuất thép đạt 4,46 triệu tấn, tăng 25,2%; sản xuất bia đạt 45,43 

triệu lít, tăng 4,1%; sợi đạt 5.510 tấn, tăng 2,2%; điện sản xuất đạt 9.417,2 triệu 

kWh, giảm 5,9%; điện thương phẩm đạt 994,5 triệu kWh, tăng 4,7%. 

(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 10/2021 dự tính đạt 3.072 tỷ đồng, 

tăng 1,96% so với tháng 9/2021 và giảm 18,7% so với cùng kỳ năm trước. 

- Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 10/2021 dự tính đạt 3.162,3 tỷ đồng, 

tăng 1,48%  so với tháng 9/2021 và giảm 16,35% so với cùng kỳ năm trước, trong 

đó: bán lẻ tại các trung tâm thương mại, siêu thị đạt 12 tỷ đồng, tăng 2,38% so với 

tháng trước và giảm 19,77% so với cùng kỳ năm trước.  

- Tính chung, doanh thu bán lẻ hàng hóa 10 tháng đầu năm 2021, dự tính đạt 

34.272,3 tỷ đồng, tăng 4,22% so với cùng kỳ năm trước.  

- Kim ngạch xuất khẩu tháng 10/2021 ước đạt 213,5 triệu USD, giảm 3,74% 

so với tháng 9/2021 và tăng 68,22% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: xuất 

khẩu thép, phôi thép đạt 193,4 triệu USD; sợi, dệt và hàng may mặc đạt 1,5 triệu 

USD; dăm gỗ đạt 3 triệu USD; xuất khẩu từ Formosa chiếm tỷ trọng 92,5% tổng 
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giá trị xuất khẩu toàn tỉnh. Cộng dồn 10 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất 

khẩu ước đạt 1.740,5 triệu USD, tăng 84,49 % so với cùng kỳ năm trước. 

- Kim ngạch nhập khẩu tháng 10/2021 ước đạt 298 triệu USD, tăng 10,13% 

so với tháng 9/2021 và tăng 76,61% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhập 

khẩu nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất của Formosa. Cộng dồn 10 tháng 

đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2.883 triệu USD, tăng 76,5 % 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 

- Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương 

và trình Sở Tư pháp thẩm định Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa 

phương về Dự thảo đề án phát triển Công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 

2025 và những năm tiếp theo.  

- Ban hành văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh; 

đôn đốc các đơn vị hoạt động VLNCN trên địa bàn và các đơn vị hoạt động sản 

xuất, kinh doanh hóa chất, kinh doanh khí tăng cường công tác quản lý an toàn, 

thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật1.  Đôn đốc triển khai thực hiện các 

dự án đầu tư trong cụm công nghiệp. Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất. Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ 

các vấn đề liên quan triển khai dự án đầu tư lĩnh vực công nghiệp2.    

- Theo dõi, cập nhật thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 

các cơ sở sản xuất công nghiệp lớn trên địa bàn và các cơ sở trong CCN; tiếp 

nhận thông tin các tài khoản từ Cục công nghiệp và gửi tới các cơ sở trong Khu 

kinh tế và thị xã kỳ anh để cập nhật đánh giá trên trang “bản đồ Covid”. 

- Tham gia các 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 

                                           
1 (1) Đề nghị xử lý số lượng vật liệu nổ công nghiệp còn trong kho bảo quản khi bị tước quyền sử dụng 

gấy phép dài ngày gửi Công ty CP Khai thác đá Hưng Thịnh; (2) phản hồi Thông báo sử dụng VLNCN của Chi 

nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Hà Tĩnh; (3) cho phép Hợp tác xã Khai thác đá Núi Hồng tiếp tục sử dụng 

VLNCN để phục vụ khai thác đá xây dựng tại mỏ đá thuộc địa phận xã Hồng Lộc, huyện Lộc; (4) ý kiến về đề 

nghị giải thể Hội Địa chất 8 sắt Thạch Khê - Hà Tĩnh; (5) báo cáo tình hình thực hiện đổi mới công nghệ, thiết bị 

giai đoạn 2015-2021 trong ngành công nghiệp khai khoáng; (6) yêu cầu Chi nhánh CN Hóa chất mỏ Hà Tĩnh 

ngừng sử dụng VLNCN tại mặt bằng CCN Cổng Khánh 2 khi Thông báo sử dụng VLNCN đã hết hiệu lực; (7) yêu 

cầu ngừng sử dụng VLNCN tại công trình Tràn xả lũ hồ chứa nước Rào Trổ khi Thông báo sử dụng VLNCN đã 

hết hiệu lực; (8) Thành lập Tổ thẩm định thực tế hiện trường và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp; (9) đôn đốc Công ty Cp Gỗ MDF Thanh Thành Đạt về biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa 

chất. 
2 (1) ý kiến về 02 dự án đầu tư lĩnh vực công nghiệp, theo đề nghị của Ban quản lý KKT tỉnh và Sở Kế 

hoạch và Đầu tư và 01 ý kiến về đề xuất điều chỉnh dự án; (2) điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất 

Cụm công nghiệp Thạch Đồng, thành phố Hà Tĩnh; (3) Góp ý Hồ sơ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất nhà 

máy sản xuất gạch không nung sử dụng nguyên liệu phế liệu gang xỉ, tro xỉ 1/500 tại CCN Kỳ Hưng. 
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đánh giá tác động môi trường3. Thẩm định thực tế cơ sở để cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai cho 01 đơn vị; cấp 01 Giấy phép sử 

dụng VLNCN và thu hồi 01 Giấy phép sử dụng VLNCN. 

2. Quản lý Năng lượng  

- Tham mưu UBND tỉnh: phê duyệt phương án hướng tuyến đường dây 

500kV Vũng Áng - Rẽ Hà Tĩnh- Đà Năng (mạch 3,4), đường dây và TBA 

110kV Lộc Hà; phương án cấp điện cho dự án tại Khu công nghiệp CN4, CN5 - 

dự án Vingroup tại KKT Vũng Áng; phương án cấp điện cho bệnh viện đa Khoa 

tỉnh Hà Tĩnh; chủ trương cải tạo đường dây cao thế qua Khu dân cư thôn Trung 

Hải, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc. 

- Trình thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án 

Tháo dỡ, xây dựng mới đường dây 110kV và 220kV đi chung phục vụ giải 

phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất phía Tây Thành phố Hà Tĩnh. 

- Chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư các công trình thủy điện vận hành trong 

mùa mưa bão 2021; cập nhật hình ảnh, hồ sơ hệ thống, dữ liệu quan trắc đập, hồ 

chứa vào cơ sở dữ liệu Quốc gia đập, hồ chứa thủy điện; chủ trì lấy ý kiến góp 

ý, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện 

Hương Sơn. 

- Hướng dẫn, đôn đốc triển khai bàn giao lưới điện xã Cẩm Nhượng, xã 

Xuân Hồng, các công trình điện theo Quyết định số 41/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ sang cho ngành điện quản lý. Hướng dẫn triển khai hỗ trợ giảm giá 

điện, giảm tiền điện cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19. 

Phối hợp, hỗ trợ tham mưu phương án thi công các công trình điện trọng điểm 

(ĐZ và TBA 110kV Hồng Lĩnh) trong điều kiện dịch bệnh Covid 19. 

- Chủ trì rà soát, báo cáo khắc phục các tồn tại, thực hiện quản lý nhà nước 

về điện mặt trời, thủy điện trên địa bàn tỉnh.  

                                           
3 (1) Kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án tại một số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; (2) Kiểm tra địa 

điểm đề xuất điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án “Nhà máy bia Hà Nội Nghệ Tĩnh” của Công ty cổ 

phần Bia Hà Nội Nghệ Tĩnh; (3) Hội nghị trực tuyến với một số địa phương về tình hình hoạt động, các khó khăn, 

vướng mắc và giải pháp phục hồi hoạt động của các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu chế xuất, Khu công nghệ 

cao và Cụm công nghiệp; (4) Họp Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của 06 Dự án khai 

thác khoáng sản; (5) Họp thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đất san lấp đồi Động Đẻ, xã Ngọc Sơn, huyện 

Thạch Hà của của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Vinaco; (6) Kiểm tra hiện trường và làm việc xem 

xét phê duyệt Hệ thống điểm, bãi tập kết, kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, 

tầm nhìn 2050 tại các huyện Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh và Hương Khê; (7) kiểm tra, gia hạn hạn Giấy phép khai 

thác mỏ đá xây dựng Rú Con, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng 6879; (9) 

Tham gia diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại Công ty FHS; (10) họp Tổ giúp việc cho Hội đồng thẩm định Quy 

hoạch sử dụng đất huyện Nghi Xuân, Hương Sơn và thị xã Kỳ Anh. 
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- Thực hiện các báo cáo, văn bản góp ý; thẩm định thiết kế, dự toán công trình 

điện; hoàn thành kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình điện; tham 

gia ý kiến thiết kế cơ sở và các nội dung có liên quan đến lĩnh vực năng lượng. 

3. Quản lý thương mại 

- Tham mưu, đề nghị UBND tỉnh phê duyệt giao nhiệm vụ gắn với nhiệm 

vụ Nhà nước cho Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh. 

- Phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ Hà Tĩnh tự hào hàng 

Việt Nam”.  

- Tham mưu phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện 02 gói thầu 

thuộc Chương trình thương mại điện tử (TMĐT) năm 2021. Khảo sát tình hình 

ứng dụng TMĐT, xây dựng Chỉ số TMĐT năm 2022 của tỉnh Hà Tĩnh. Phối 

hợp với UBND huyện Vũ Quang tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ sở sản 

xuất vận hành, bán hàng trên sàn TMĐT. 

- Đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện Hướng Khê, Vũ Quang, Hương 

Sơn, Can Lộc cung cấp các thông tin liên quan để phối hợp tổ chức thực hiện 

các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, kết nối tiêu thụ sản 

phẩm cam Hà Tĩnh vào các hệ thống phân phối trong cả nước.   

-  Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã tổng hợp, nộp hồ sơ đề xuất 

hỗ trợ theo Điều 14 Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của 

HĐND. Đề nghị Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh phối hợp cung cấp thông 

tin về lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp dự trữ hàng hóa theo Kế hoạch số 303/KH-

UBND ngày 20/8/2021; tiếp tục hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh quyết định 

hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia dự trữ theo Kế hoạch 303/KH-UBND tỉnh 

ngày 20/8/2021.  

- Rà soát nhu cầu tiêm vắc xin ngừa Covid-19 phục vụ sản xuất, lưu thông, 

tiêu thụ và xuất khẩu nông sản. Đề nghị Sở Y tế, bệnh viện đa khoa TTH Hà 

Tĩnh bố trí tiêm vắc xin cho: Công ty TNHH TMXD và vận tải Quảng Hà và 

Công ty CP ĐT Xăng dầu Hà Tĩnh.   

- Tham mưu các chủ trương đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực thương mại4. 

Thực hiện báo cáo5; góp ý 25 văn bản dự thảo đề cương, đề án, kế hoạch, văn 

                                           
4 (1) ý kiến Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khách sạn, Văn phòng cho thuê, TM tổng hợp và 

Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên (lần 2); (2) Tham mưu xử lý một số dự án tổng kho xăng dầu tại KKT Vũng 

Áng; (3) ý kiến về công tác thẩm định điều chỉnh dự án Chợ, khu thương mại kết hợp hạ tầng đất ở khu dân cư 

nông thôn xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh; (54 thỏa thuận Điều chỉnh quy hoạch TMBSD đất Cửa hàng xăng dầu Sơn 

Hòa, huyện Hương Sơn; (5) về điều chỉnh dự án “Cơ sở kinh doanh các loại Vật liệu xây dựng” tại xã Thạch Đài, 

huyện Thạch Hà của Cổ phần tư vấn và ĐTXD Tuấn Anh; (6) đề xuất đề nghị thu hồi đất của UBND huyện Can 

Lộc; (7)  Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu du lịch hậu cần nghề cá kết hợp du lịch trải nghiệm tại xã Xuân Hội, huyện 

Nghi Xuân, tỷ lệ 1/500. 
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bản pháp luật liên quan. Hướng dẫn hỗ trợ, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng 

hóa đối với sản phẩm hàng hóa xuất khẩu; trong tháng đã cấp 106 bộ C/O. Cấp 

01 giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG. Xác 

nhận đăng ký thực hiện khuyến mại cho 02 đơn vị. 

4. Hoạt động Khuyến công và Xúc tiến thương mại 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 381/KH-UBND ngày 

14/10/2021 về tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ cam và 

sản phẩm OCOP Hà Tĩnh năm 2021. Tham mưu văn bản trình Cục Xúc tiến 

thương mại phương án điều chỉnh thời gian tổ chức các Phiên chợ hàng Việt về 

miền núi, vùng nông thôn thuộc Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia 

năm 2021. 

- Duy trì, kết nối các hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa trên group 

“Chợ nông sản Hà Tĩnh”; hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh đưa sản phẩm 

CNNTTB, sản phẩm OCOP lên sàn giao dịch TMĐT voso.vn, Sendo, Shopee. 

- Phối hợp với các đơn vị thụ hưởng để hoàn thiện 02 đề án Khuyến công 

Quốc gia trình các cấp phê duyệt. Tổ chức thành công công tác Bình chọn 

SPCNNTTB cấp tỉnh năm 2021 (Hội đồng bình chọn đã lựa chọn 41/89 sản 

phẩm đạt sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh năm 2021: 8/10 sản phẩm nhóm I; 21/63 

sản phẩm nhóm II; 4/6 sản phẩm nhóm III và 8/10 sản phẩm nhóm IV). 

5. Một số nhiệm vụ khác 

- Tổ chức Tọa đàm đối thoại tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các doanh 

nghiệp nhân kỹ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.  

- Tổ chức kiểm tra, đối chiếu việc thực hiện các quy định pháp luật chuyên 

ngànhvề hoạt động kinh doanh xăng dầu; kiểm tra thực tế tại các cửa hàng bán 

lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của Công ty TNHH TM XD và Vận tải 

Quảng Hà. 

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với bão, mưa lũ trên địa 

bàn tỉnh, báo cáo, cập nhật tình hình kịp thời. Ban hành văn bản có liên quan6. 

                                                                                                                                      
5 (1) Tổng kết Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ; (2) Báo cáo Kết quả 

thanh tra, kiểm tra và chống gian lận thương mại, hàng giả 9 tháng đầu năm 2021; (3) báo cáo thống kê số liệu 

công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và phòng, chống tệ nạn ma túy quý III/2021; (4) kết 

quả kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2021; (5) báo cáo cung cấp thông tin liên quan đến phòng, 

chống dịch Covid-19 gửi Bộ Công Thương, Sở Y tế; (6) báo cáo sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 đợt 

dịch thứ 4. 

 
6 (1) thành lập Đoàn xác minh khiếu nại của 12 công dân trú tại huyện Thạch Hà; (2) văn bản về việc tự 

kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực QLNN của Bộ Tài nguyên và Môi trường; (3) 

về việc tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực QLNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

(4) báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 

2023; (5) báo cáo tình hinh thi hành pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2021; (6) kết quả thực hiện công 
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II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11 NĂM 2021 

- Tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, trình Ban thường vụ Tỉnh ủy dự 

thảo Nghị quyết tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động xuất nhập 

khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh. 

- Trình UBND tỉnh: dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thay thế quy chế được ban hành theo 

Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh (sau khi có 

ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp); dự thảo quyết định hỗ trợ các doanh nghiệp 

tham gia dự trữ theo Kế hoạch 303/KH-UBND tỉnh ngày 20/8/2021; kế hoạch 

thực hiện Cuộc vân động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai 

đoạn 2021-2025. 

- Tổng hợp, giải trình các ý kiến của sở ngành, địa phương về dự thảo 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. 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. 

- Chỉ đạo chủ đầu tư các công trình thủy điện, các đơn vị hoạt động điện 

lực triển khai phương án hoạt động, ứng phó với mưa bão, thiên tai năm 2021. 

Tiếp tục đôn đốc, báo cáo kết quả khắc phục các tồn tại, hạn chế đối với các dự 

án, công trình thủy điện, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Cục Công Thương địa phương hoàn thiện hồ sơ đề án 

khuyến công quốc gia năm 2022. 

- 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. Hướng dẫn triển khai, 

báo cáo kết quả thực hiện việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các tổ 

chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19. 

- Phối hợp UBND huyện Kỳ Anh tổ chức tập huấn kiến thức về lĩnh vực 

ngành Công Thương địa bàn huyện. Tổ chức thẩm định, đánh giá tiêu chí cơ sở 

hạ tầng thương mại nông thôn tại các xã dự kiến đạt chuẩn năm 2021. Xây 

dựng, hoàn thiện phần mềm quản lý sản xuất; bộ thương hiệu trực tuyến hỗ trợ 

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

- Chuẩn bị các nội dung liên quan để thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động quảng bá, hỗ trợ, thúc đẩy tiêu thụ cam và sản phẩm OCOP Hà Tĩnh năm 

                                                                                                                                      
tác giám định tư pháp lĩnh vực công thương; (7) ban hành Kế hoạch Tổ chức “ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam” và công tác pháp chế Quý IV năm 2021. 



7 

 

2021. Đăng ký tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại do cục Xúc tiến thương 

mại, các tổ chức xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố trong nước tổ chức.  

- Tiếp tục thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt 

động kinh doanh xăng dầu đối với Công ty TNHH TM XD và Vận tải Quảng 

Hà, địa chỉ khối 13 thị trấn Thạch Hà. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên 

ngành đối với các đơn vị kinh doanh, sử dụng và bảo quản vật liệu nổ công 

nghiệp và các đơn vị hoạt động tư vấn hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh. Tổ 

chức xác minh 12 đơn khiếu nại của các công dân trên địa bàn huyện Thạch Hà 

theo Quyết định số 3457/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 về việc thụ lý, thành lập 

đoàn xác minh giải quyết khiếu nại của 12 công dân trú tại các xã: Thạch Văn, 

Thạch Trị, Thạch Lạc, Thạch Hải, huyện Thạch Hà. 

- Thực hiện các nhiệm vụ thẩm định, cấp phép và các nội dung liên quan 

đến lĩnh vực Ngành. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động Công Thương tháng 10, nhiệm vụ chủ 

yếu tháng 11 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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