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1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng mười một diễn ra trong điều
kiện thời tiết không thuận lợi cho cây trồng; nắng nóng kéo dài nên một số diện
tích đất đã không chủ động được nước tưới, một số diện tích cây trồng không
đạt kế hoạch ban đầu. Các địa phương trong tỉnh tập trung chăm sóc, thu hoạch
rau màu vụ Mùa và sản xuất cây trồng vụ Đông 2021; trong chăn nuôi tuy đang
có dấu hiệu dần phục hồi sau ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng vẫn còn chậm;
tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng
sản xuất - chế biến - tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản.
1.1. Sản xuất nông nghiệp
- Trồng trọt: Sản xuất trồng trọt trong tháng 11/2021 chủ yếu tập trung
thu hoạch một số loại rau màu vụ Mùa và tiếp tục sản xuất cây trồng vụ Đông
2021.
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+ Sản xuất vụ Mùa 2021: Diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi,
nắng nóng kéo dài nên một số diện tích đất không chủ động được nước tưới.
Tuy người dân đã chủ động gieo trồng đúng lịch thời vụ nhưng do ảnh hưởng
của thời tiết nên một số diện tích cây trồng không đạt kế hoạch ban đầu. Tổng
diện tích gieo trồng các loại cây trồng hàng năm vụ Mùa 2021 sơ bộ đạt 1.308
ha, bằng 98,13% (giảm 25 ha) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cây lúa sơ
bộ đạt 490 ha, bằng 94,58% (giảm 28 ha), cây lấy củ có chất bột sơ bộ đạt 253
ha, bằng 89,6% (giảm 29 ha), diện tích gieo trồng rau các loại sơ bộ đạt 211 ha,
bằng 140,09% (tăng 60 ha), diện tích gieo trồng các loại cây hàng năm khác sơ
bộ đạt 209 ha, bằng 93,87% (giảm 14 ha). Nhìn chung, sản xuất vụ Mùa hàng
năm trên địa bàn Hà Tĩnh thường gặp bất lợi của điều kiện thời tiết. Chính vì thế
nên người dân chưa mặn mà trong việc đầu từ vào sản xuất nên hiệu quả kinh tế
mang lại từ vụ sản xuất này rất hạn chế.
+ Tiến độ sản xuất vụ Đông 2021: Hiện nay, khung lịch thời vụ gieo trỉa
các loại cây trồng hàng năm vụ Đông năm 2021 đã kết thúc. Tuy nhiên, do đầu
vụ thời tiết trên địa bàn có nhiều đợt mưa làm cho đất ướt không gieo trỉa được
cho nên kết quả đạt được thấp so với kế hoạch đặt ra. Hiện nay, bà con nông dân
vẫn đang tiếp tục gieo trồng các loại cây vụ Đông. Ước tính đến ngày
15/11/2021, diện tích gieo trồng các loại cây hàng năm vụ Đông 2021 là 7.081
ha/11.332 ha, đạt 62,5% kế hoạch, cụ thể: Diện tích ngô lấy hạt 2.405 ha/3.726
ha, đạt 64,5% kế hoạch; diện tích ngô sinh khối 880 ha/1.568 ha, đạt 56,1% kế
hoạch; diện tích khoai lang 891 ha/1.480 ha, đạt 60,2% kế hoạch và diện tích rau
các loại 2.905 ha/4.558 ha, đạt 63,7% kế hoạch.
+ Cây lâu năm: Tháng 11 năm 2021, người dân đang tiến hành trồng các
loại cây ăn quả. Thời điểm này cũng đang là chính vụ thu hoạch các loại cây ăn
quả chủ lực của địa phương như cam, chanh..vv. Năm nay, điều kiện thời tiết
thuận lợi nên tỷ lệ đậu quả cao, sản lượng cây ăn quả ước tính đạt 149.310 tấn,
bằng 110,17% (tăng 13.782 tấn) so với năm 2020. Mặc dù sản lượng tăng nhưng
do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó
khăn, giá bán sản phẩm giảm mạnh so với năm trước nên hiệu quả kinh tế mang
lại cho các chủ vườn là không cao. Cùng với cây ăn quả thì các loại cây công
nghiệp như chè, cao su cũng được chăm sóc và thu hoạch thường xuyên, tạo thu
nhập cho người dân.
- Tình hình sâu bệnh và thiệt hại: Mặc dù hiện nay sâu bệnh có xuất hiện
gây hại trên diện tích một số loại cây trồng nhưng với mức độ ảnh hưởng còn
nhẹ. Tuy nhiên, để chủ động phòng trừ sâu bệnh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ
thực vật tỉnh đã đưa ra khuyến cáo về một số loại sâu bệnh gây hại đối với cây
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ngô như: Sâu keo mùa thu, sâu xám, sâu đục thân, đục bắp, rệp cờ, bệnh khô
vằn, bệnh lùn sọc đen Phương Nam...Đối với cây rau là các loại sâu bệnh như:
Sâu tơ, sâu khoang, sâu xanh bướm trắng, bọ nhảy, rệp muội, bệnh lở cổ rễ (thối
gốc), bệnh sương mai…Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã hướng dẫn
bà con nông dân cách phòng trừ các loại sâu bệnh trên nhằm hạn chế đến mức
thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra đối với các loại cây trồng.
- Chăn nuôi:

Hoạt động chăn nuôi trong những tháng đầu quý IV năm 2021 vẫn tiếp
tục gặp khó khăn. Đàn đại gia súc giảm nhẹ, đàn lợn và đàn gia cầm ổn định so
với cùng kỳ năm trước. Sau dịch bệnh viêm da nổi cục thì đàn trâu, bò dần phục
hồi để tăng đàn nhưng vẫn còn chậm do chi phí đầu tư con giống cao; tổng đàn
lợn tuy có tăng nhưng không đáng kể so với cùng kỳ năm trước vì giá lợn hơi
bán ra giảm mạnh từ trung tuần tháng 8/2021. Mức giá lợn hơi trên địa bàn Hà
Tĩnh bình quân quý II/2021 đạt 69,1 ngàn đồng/kg nhưng sang quý III/2021 đã
giảm xuống còn 60,1 ngàn đồng/kg (giảm 13,04%) so với quý trước, trong khi
giá thức ăn và các chi phí khác vẫn đang ở mức cao là những rào cản đối với
chăn nuôi lợn. Mặc dù dịch tả lợn Châu Phi vẫn đang xẩy ra trên địa bàn tỉnh,
chăn nuôi lợn còn khó khăn nhưng khi giá lợn hơi ổn định trở lại và để bảo đảm
nguồn cung lợn thịt phục vụ nhu cầu tăng cao của người tiêu dùng trong dịp Tết
sắp tới thì các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn vẫn tiếp tục thả nuôi nhưng
với quy mô không có nhiều biến động lớn. Do dịch bệnh trong thời gian qua ít
xẩy ra, trong khi giá bán và thị trường tiêu thụ sản phẩm khá ổn định nên đàn gia
cầm tiếp tục phát triển.
- Tình hình dịch bệnh, thiệt hại: Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và
Thú y Hà Tĩnh, tính đến ngày 15/11/2021 trên địa bàn tỉnh đang còn có 30 ổ
dịch tả lợn Châu phi chưa qua 21 ngày kể từ con gia súc bị tiêu hủy cuối cùng,
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với đàn lợn mắc bệnh là 693 con, trọng lượng 43.912 kg của 138 hộ ở 74 thôn
trên địa bàn 11/13 huyện, thành phố, thị xã (trừ huyện Vũ Quang, Nghi Xuân).
Các loại dịch bệnh khác đối với đàn vật nuôi đều đã qua 21 ngày. Tuy dịch bệnh
cơ bản được khống chế nhưng nguy cơ tái phát vẫn còn rất cao. Vì vậy, cần phải
thường xuyên thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi để
tránh thiệt hại do dịch bệnh gây ra.
1.2. Lâm nghiệp
Trong tháng 11 năm 2021, hoạt động trồng rừng và khai thác lâm sản trên
địa bàn Hà Tĩnh vẫn được thực hiện với kết quả tăng hơn so với cùng kỳ năm
trước, cụ thể: Diện tích rừng trồng tập trung tăng 162 ha và sản lượng gỗ khai
thác tăng 10.185m3; nếu so với tháng trước thì diện tích rừng trồng tập trung
tăng 10,27% (tăng 173 ha) và sản lượng gỗ khai thác cũng tăng 12,53% (tăng
7.151 m3). Nguyên nhân do hiện nay bên cạnh việc trồng rừng thì người trồng
rừng cũng đang tập trung khai thác các diện tích đến kỳ thu hoạch trước mùa
mưa bão nên cả diện tích và sản lượng khai thác đều tăng.

Trong tháng không xẩy ra cháy rừng mà chỉ xẩy ra 5 vụ phá rừng, với
diện tích diện tích rừng bị phá 1,14 ha. Như vậy, tính từ đầu năm đến ngày
15/11/2021, trên địa bàn Hà Tĩnh đã xẩy ra 3 vụ cháy rừng (giảm 7 vụ), với diện
tích rừng bị cháy là 1,23 ha (giảm 57,57 ha) và 39 vụ phá rừng (giảm 7 vụ), với
diện tích rừng bị phá là 12,41 ha (giảm 9,80 ha) so với cùng kỳ năm trước.
1.3. Thủy sản
Kết quả sản xuất thủy sản trên địa bàn Hà Tĩnh tháng 11/2021 nhìn chung
ổn định, tuy có tăng hơn so với tháng trước nhưng lại giảm so với cùng kỳ năm
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trước. Cụ thể, Tổng sản lượng thủy hải sản ước tăng 193 tấn so với tháng trước,
trong đó sản lượng khai thác tăng 534 tấn và sản lượng nuôi trồng giảm 341 tấn.
Nguyên nhân do trong tháng 10/2021 bị ảnh hưởng bởi bão số 7 và số 8 trên
biển nên tàu thuyền hạn chế ra khơi đánh bắt hải sản hơn so với tháng 11/2021.
Mặt khác, sản phẩm nuôi trồng cũng đã được thu hoạch từ những tháng trước để
tránh thiệt hại do mưa lũ gây ra nên sản lượng nuôi trồng tiếp tục giảm. Tính
chung 11 tháng đầu năm 2021, tổng sản lượng thủy hải sản khai thác và nuôi
trồng ước tính chỉ tăng nhẹ 1,1% (tăng 566 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Năng
lực sản xuất thủy sản trên địa bàn Hà Tĩnh trong thời gian qua không có nhiều
sự thay đổi nên kết quả hoạt động sản xuất thủy sản cũng chỉ giữ được ở mức ổn
định, không có nhiều biến động lớn. Những tháng tới, khi điều kiện thời tiết xấu,
mưa bão, lũ lụt có thể xẩy ra bất thường nên kết quả hoạt động sản xuất thủy sản
sẽ gặp khó khăn hơn, nhất là đối với hoạt động khai thác biển.

- Dịch bệnh trên tôm nuôi: Tính từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2021, bệnh
đốm trắng xảy ra tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, với diện tích nhiễm bệnh là 0,9
ha và 0,2 ha bệnh hoại tử gan tụy cấp. Như vậy, tính từ đầu năm đến ngày
15/11/2021, bệnh đốm trắng xảy ra tại 16 xã thuộc 7 huyện, thành phố, thị xã
(Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh và
thành phố Hà Tĩnh), với diện tích nhiễm bệnh là 45,94 ha; bệnh hoại tử gan tụy
cấp xảy ra tại 2 xã thuộc huyện Thạch Hà và 01 xã thuộc thành phố Hà Tĩnh, với
diện tích nhiễm bệnh là 4,22 ha. Đến nay, dịch bệnh đốm trắng trên tôm tại xã
Hộ Độ, huyện Lộc Hà vẫn chưa qua 15 ngày. Ngành chức năng và các hộ nuôi
đang tập trung xử lý để kiểm soát không để lây lan dịch bệnh.
2. Sản xuất công nghiệp
Trong bối cảnh dịch Covid-19 tái bùng phát trên địa bàn tỉnh, các doanh
nghiệp công nghiệp Hà Tĩnh đã đã linh hoạt triển khai nhiều giải pháp, nỗ lực thực
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hiện mục tiêu kép để tiếp tục đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh nhà. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh 11 tháng năm
2021 ước tăng 14,35% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, ngành công nghiệp
chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền
kinh tế đóng góp lớn điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung của ngành.
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) chính thức tháng 10 năm 2021
tăng 4,79% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng
tăng 10,20%; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 9,65%; sản xuất và phân phối điện
giảm 29,35%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,12%.

Ước tính tháng 11/2021, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp so với tháng
10/2021 tăng 1,97% và tăng 7,13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Ngành
công nghiệp khai khoáng tăng 3,39% so với tháng trước và giảm 1,98% so với
cùng kỳ năm trước; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 2,73% so với tháng
trước, so với cùng kỳ năm trước tăng 11,74%; ngành sản xuất và phân phối điện
tăng 55,42% so với tháng trước và giảm 15,24% so cùng kỳ năm trước; ngành cung
cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 2,99% so với tháng trước và giảm 1,26%
so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung 11 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước
tính tăng 14,35% so cùng kỳ năm trước. Cụ thể: Ngành công nghiệp khai khoáng
tăng 12,41%, đóng góp 0,11 điểm phần trăm; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo
tăng 20,55%, đóng góp 15,8 điểm phần trăm (là ngành đóng góp chủ yếu vào mức
tăng chung toàn ngành công nghiệp); ngành sản xuất và phân phối điện giảm
7,03%, làm giảm 1,37 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải,
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nước thải giảm 6,21%, làm giảm 0,19 điểm phần trăm vào mức tăng chung toàn
ngành.
Trong 25 nhóm ngành công nghiệp cấp 2, có tới 16 nhóm ngành có chỉ số
sản xuất cộng dồn 11 tháng năm 2021 tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó
có 5 nhóm ngành có mức tăng cao, đóng góp chủ yếu vào mức tăng chung toàn
ngành công nghiệp như: Khai thác quặng kim loại tăng 47,06%; sản xuất sản
phẩm từ cao su và plastic tăng 30,98%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ,
tre, nứa tăng 28,56%; sản xuất kim loại tăng 22,87%; sản xuất phương tiện vận
tải khác tăng 22,36%.

Trong 25 nhóm ngành công nghiệp cấp 2, có tới 16 nhóm ngành có chỉ số
sản xuất cộng dồn 11 tháng năm 2021 tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó
có 5 nhóm ngành có mức tăng cao, đóng góp chủ yếu vào mức tăng chung toàn
ngành công nghiệp như: Khai thác quặng kim loại tăng 47,06%; sản xuất sản
phẩm từ cao su và plastic tăng 30,98%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ,
tre, nứa tăng 28,56%; sản xuất kim loại tăng 22,87%; sản xuất phương tiện vận
tải khác tăng 22,36%.
Bên cạnh đó có 9 ngành có chỉ số sản xuất cộng dồn 11 tháng năm 2021
giảm so với cùng kỳ năm trước, ảnh hưởng tới tốc độ tăng toàn ngành như: Hoạt
động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải, tái chế phế liệu giảm 27,96%; công
nghiệp chế biến, chế tạo khác giảm 10,11%; in, sao chép bản ghi các loại giảm
9,08%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng hơi nước và điều hòa
không khí giảm 7,03%; khai thác, xử lý và cung cấp nước giảm 3,84%; sản xuất
giấy và sản phẩm từ giấy giảm 1,93%; sữa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy
móc, thiết bị giảm 1,49%; sản xuất trang phục giảm 1,07%; sản xuất hóa chất và
sản phẩm từ hóa chất giảm 0,85%.
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3. Đầu tư
Trong tháng 11 vừa qua tình hình thời tiết khá thuận lợi, mặc dù dich Covid19 diễn biến khá phức tạp, số ca trong cộng đồng ngày một tăng; song nhờ sự chỉ
đạo quyết liệt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tình hình dịch vẫn nằm trong kiểm soát
và được khống chế, đảm bảo an toàn cho sản xuất, kinh doanh; một số dự án và
công trình được đẩy nhanh tiến độ; các Sở, ban ngành, chính quyền địa phương
các cấp tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn liên quan
đến thủ tục hành chính, thẩm định hồ sơ. Bên cạnh đó, bám sát dự án, quyết liệt
trong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo đúng tiến độ và sử dụng hiệu
quả nguồn vốn đầu tư. Vì vậy tổng vốn đầu tư thực hiện tháng 11/2021 tăng
6,85% so với tháng trước và tăng 113,95% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa
phương quản lý tháng 11/2021 ước đạt 875,72 tỷ đồng, tăng 6,85% so với tháng
trước và tăng 113,95% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vốn ngân sách nhà
nước cấp tỉnh ước đạt 729,47 tỷ đồng, tăng 11,74% so với tháng trước và tăng
215,4% so với cùng kỳ năm trước; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt
93,25 tỷ đồng, giảm 8,46% so với tháng trước và giảm 32,59% so với cùng kỳ
năm trước; vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước đạt 53 tỷ đồng, giảm 18,36% so
với tháng trước và tăng 87,96% lần so với cùng kỳ năm trước.
Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh là nguồn vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất
trong các nguồn vốn, bao gồm các nguồn vốn chính là nguồn cân đối ngân sách
tỉnh và nguồn vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu. Nguồn vốn cân đối
ngân sách tỉnh được giao từ đầu năm và được bổ sung hàng tháng đến thời điểm
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tháng 11 là 1.155,8 tỷ đồng và thực hiện đạt 87,21% kế hoạch năm; vốn trung
ương hỗ trợ theo mục tiêu được giao là 3.279,93 tỷ đồng và thực hiện đạt
80,85% kế hoạch năm. Tính đến tháng 11, các công trình xây dựng thuộc nguồn
vốn ngân sách nhà nước cấp huyện, xã đã vào giai đoạn hoàn thành và hoàn tất
thủ tục thanh toán giải ngân vốn cuối năm, vì vậy giá trị thực hiện đầu tư công
trình thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh, huyện, xã giảm dần trong các
tháng cuối năm. Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ theo mục tiêu đấy
mạnh thi công trong các tháng cuối năm để kịp tiến độ đề ra, đặc biệt là chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới “xây dựng nông thôn mới kiểu
mẫu”, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 các địa bàn đăng ký ban
đầu. Do đó, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa
phương quản lý dự ước tháng 11/2021 tăng 6,85% so với tháng trước.
4. Thương mại, dịch vụ
Tháng 11, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục có
nhiều diễn biến phức tạp; từ đầu tháng xuất hiện nhiều ca F0 trong cộng đồng,
tuy nhiên các cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn được phép hoạt động theo Nghị
quyết số 128/NQ-CP quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch COVID-19” nhưng không vượt quá 50% công suất, không quá 30
người trong cùng thời điểm và chỉ được hoạt động đến 21 giờ đêm, cộng với tâm
lý e ngại của người dân dẫn đến hoạt động thương mại, dịch vụ toàn tỉnh chưa
có nhiều biến chuyển.
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4.1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa: Nhìn chung, thị trường cung cầu hàng hóa
trên địa bàn thời gian qua tiếp tục có những tín hiệu khả quan, nhưng so với
cùng kỳ năm trước vẫn còn giảm khá sâu. Ước tính tổng mức bán lẻ hàng hóa
tháng 11/2021 đạt 3.482,11 tỷ đồng, tăng 2,41% so với tháng trước và giảm
10,6% so với cùng kỳ năm trước. Một số nhóm hàng chiếm tỷ trọng doanh thu
lớn tăng so với tháng trước như: Lương thực, thực phẩm tăng 3,36%; xăng dầu
các loại tăng 2,22%; ô tô con (dưới 9 chỗ ngồi) tăng 4,97%. Bên cạnh đó, có
4/12 nhóm hàng có chỉ số giảm so với tháng trước, trong đó giảm mạnh ở 2
nhóm hàng là phương tiện đi lại giảm 10,49%; và vật phẩm, văn hóa, giáo dục
giảm 5,73%.
Tính chung 11 tháng năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt
37.992,14 tỷ đồng, mặc dù có tăng nhưng chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước
(tăng 3,29%) và chủ yếu tăng ở các nhóm ngành hàng sau: Nhiên liệu khác (trừ
xăng dầu) tăng 37,26%; đá quý, kim loại quý tăng 28,30%; gỗ và vật liệu xây
dựng tăng 26,57%; xăng, dầu các loại tăng 21,47%. Nguyên nhân chính của việc
tăng doanh thu chủ yếu do việc tăng giá cao của các mặt hàng trên trong khoảng
thời gian từ đầu năm đến nay. Bên cạnh những mặt hàng có mức tăng cao thì
nhóm hàng lương thực, thực phẩm chiếm tỷ trọng cao trong doanh thu giảm
2,19% so với cùng kỳ.

- Dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác: Doanh thu dịch
vụ lưu trú, ăn uống tháng 11/2021 ước đạt 210,90 tỷ đồng, giảm 12,18% so với
tháng trước, giảm 46,78% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ khác
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tháng 11/2021 ước đạt 83,13 tỷ đồng, giảm 1,74% so với tháng trước và giảm
43,80% so với cùng kỳ năm trước. Dịch vụ lữ hành đến tháng 11 vẫn tạm ngừng
hoạt động, không phát sinh doanh thu.
Tính chung 11 tháng năm 2021, doanh thu hoạt động lưu trú, ăn uống ước
đạt 3.229,52 tỷ đồng, giảm 46,65%; du lịch lữ hành ước đạt 7,35 tỷ đồng, giảm
29,65%; hoạt động dịch vụ khác ước đạt 1.239,75 tỷ đồng, giảm 7,83% so với
cùng kỳ năm trước. Nhìn chung hoạt động dịch đến nay đạt mức thấp nhất trong
mấy năm gần đây, việc xuất hiện những ca F0 trong cộng đồng càng khiến hoạt
động của dịch vụ này vừa có tín hiệu khả quan nay lại càng khó khăn hơn.
4.2. Hoạt động vận tải
Kinh doanh vận tải vẫn được hoạt động với điều kiện đảm bảo phòng
chống dịch nên tình hình kinh doanh vận tải tháng 11 khả quan hơn so với tháng
10 năm 2021. Kinh doanh vận tải hành khách vẫn hoạt động tối đa 50% công
suất, so với vận tải hành khách thì hoạt động vận tải hàng hóa ít bị ảnh hưởng
hơn bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, tính chung 11 tháng hoạt động vận tải vẫn giảm
mạnh so với cùng kỳ năm trước.
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- Vận tải hành khách: Doanh thu tháng 11/2021 ước đạt 34,34 tỷ đồng,
tăng 5,94% so với tháng trước và giảm 74,87% so với cùng kỳ năm trước. Số
lượng hành khách vận chuyển ước đạt 402,89 nghìn HK, tăng 5,2% so với tháng
trước và giảm 78,34% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển ước đạt 62.892,91
nghìn HK.km, tăng 5,71% so với tháng trước, giảm 80,33% so với cùng kỳ năm
trước. Tính chung 11 tháng ước đạt 784,22 tỷ đồng, giảm 40,91%; số lượng
hành khách vận chuyển ước đạt 10.987,4 nghìn HK, giảm 40,16% và luân
chuyển đạt 1.181.606,4 nghìn HK.km, giảm 44,37%.
- Vận tải hàng hóa: Doanh thu tháng 11/2021 ước đạt 225,54 tỷ đồng, tăng
6,07% so với tháng trước và giảm 8,27% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng
hàng hóa vận chuyển ước tính đạt 2.537,4 nghìn tấn, tăng 5,35% so với tháng
trước và giảm 8,43% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển ước đạt 67.207,2
nghìn tấn.km, tăng 5,5% so với tháng trước và giảm 8,44% so với cùng kỳ năm
trước. Tính chung 11 tháng ước đạt đạt 2.411,86 tỷ đồng, giảm 7,86%; khối
lượng vận chuyển ước đạt 26.747,3 nghìn tấn, giảm 8,49% và luân chuyển ước
đạt 681.378,1 nghìn tấn.km, giảm 10,09%.
- Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải: Ước tính tháng 11/2021 đạt
74,66 tỷ đồng, giảm 4,11% so với tháng trước và giảm 14,42% so với cùng kỳ năm
trước. Tính chung 11 tháng ước đạt 796,72 tỷ đồng, tăng 15,84% so với cùng kỳ
năm trước.
4.3. Xuất nhập khẩu hàng hóa
Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến hoạt
động sản xuất của một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. Tuy
nhiên, bằng các giải pháp linh hoạt vừa phòng dịch, vừa ổn định sản xuất kinh
doanh các doanh nghiệp đã góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tháng 11
và 11 tháng năm 2021 duy trì tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước.
- Kim ngạch xuất khẩu: Tháng 11/2021 ước đạt 178,5 triệu USD, tăng
7,67% so với tháng trước và tăng 37,42% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó,
xuất khẩu thép, phôi thép ước đạt 163,05 triệu USD tăng 6,17% so với tháng
trước và tăng 26,36% so với cùng kỳ; sợi, dệt và hàng may mặc đạt 1,5 triệu
USD giảm 4,46% so với tháng trước và tăng 1.053,85% so với cùng kỳ năm
trước; dăm gỗ đạt 4,0 triệu USD giảm 16,49% so với tháng trước.
Cộng dồn 11 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.877,16 triệu
USD, tăng 75,21% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu từ Formosa
chiếm tỷ trọng cao (chiếm 92,22%) trong tổng giá trị xuất khẩu toàn tỉnh. Bên
cạnh các nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng như: Thép, may, sợi dệt, dăm
gỗ…thì gạo là mặt hàng xuất khẩu duy nhất có kim ngạch giảm 59,30% so với
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cùng kỳ năm trước. Nhu cầu từ các nước nhập khẩu gạo truyền thống bắt đầu có
xu hướng tăng trở lại so với tháng trước tuy nhiên vẫn đang ở mức thấp so với
cùng kỳ năm trước.
- Kim ngạch nhập khẩu: Tháng 11/2021 ước đạt 270 triệu USD, tăng
1,67% so với tháng trước và tăng 103,07% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu
nhập khẩu nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất của Formosa. Cộng dồn 11
tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 3.090,57 triệu USD, tăng 71,51%
so với cùng kỳ năm trước.
Dự báo hoạt động xuất, nhập khẩu sẽ tiếp tục khởi sắc trong tháng tới, do
chính sách đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng ngoài thép giai đoạn sau Covid-19.
Cùng với đó tỉnh sẽ tiến hành tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại, kết nối
tiêu thụ các mặt hàng có thế mạnh xuất khẩu của tỉnh như hàng nông, lâm, thủy
sản phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là qua
kênh thương mại điện tử.
5. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2021 tăng nhẹ so với tháng trước, tăng
chủ yếu ở nhóm giao thông từ việc trở lại hoạt động của loại hình kinh doanh
vận tải cộng với việc giá nhiên liệu xăng dầu tiếp tục tăng theo sự điều chỉnh
của các cơ quan quản lý, ảnh hưởng đến chỉ số nhóm giao thông và chi phí
trung gian các nhóm hàng hóa khác, tác động vào giá bán lẻ chung trên thị
trường.

- CPI tháng 11 năm 2021 tăng 0,48% so với tháng trước, tăng 1,32% so
với cùng kỳ năm trước, trong đó: Khu vực thành thị tăng 0,69% so với tháng

14

trước, tăng 1,56% so với cùng kỳ năm trước; khu vực nông thôn tăng 0,39% so
với tháng trước và tăng 1,21% so với cùng kỳ năm trước.
Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 07 nhóm hàng hóa có chỉ
số giá tăng so với tháng trước, trong đó tăng mạnh nhất ở các nhóm hàng: Giao
thông tăng 2,81%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,80%;
may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,55%. 02 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm
không đáng kể so với tháng trước: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,07%; đồ
uống và thuốc lá giảm 0,07%. 02 nhóm không có biến động về chỉ số so với
tháng trước gồm: Thuốc và dịch vụ y tế va nhóm giáo dục.

- Tính chung CPI 11 tháng năm 2021, chỉ số chung 101,49% (tăng
1,49%) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Khu vực thành thị tăng 2,02%;
nông thôn tăng 1,27% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến, chỉ số giá bán lẻ hàng
hoá và dịch vụ tháng 12/2021 tăng hơn so tháng 11/2021. Giá gạo và thịt gia súc
có thể tăng cao trong thời gian tới, khi sức ép từ việc chi phí vận chuyển tăng
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ảnh hưởng đến giá thành hàng hóa. Bên cạnh đó, giá các nhóm hàng may mặc,
hàng điện tử, đồ dùng gia đình tiếp tục tăng khi nhiệt độ thời tiết dự kiến giảm
mạnh, trong thời gian tới giá điện, nước sinh hoạt xu hướng tiếp tục giảm.
- Chỉ số giá vàng tăng 4,2% so với tháng trước, giảm 1,14% so với cùng
tháng năm trước; chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,97% so với tháng trước, tăng 0,89%
so với cùng tháng năm trước. Thị trường giá vàng 9999 trong tháng tăng so
tháng trước. Giá vàng bình quân trong tháng ở mức 5.382 nghìn đồng/chỉ 9999,
giá đô la mỹ bình quân 2.341.039 đồng/100 USD.
6. Các vấn đề xã hội
Hà Tĩnh đang ở dịch cấp độ 2 - nguy cơ trung bình. Theo đó, Sở VHTT&DL Hà Tĩnh hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa
bàn tỉnh kể từ ngày 23/10 cho đến khi có quy định mới.
6.1. Giáo dục
Năm học này, ngành Giáo dục Hà Tĩnh tiếp tục hướng đến học sinh phát
triển toàn diện. Các cuộc thi được tổ chức để hướng đến mục tiêu trên, cụ thể,
ngày 04/11/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công thương và Công ty Điện lực
Hà Tĩnh đã phối hợp tổ chức hội thi “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng
tiết kiệm và hiệu quả trong trường học năm 2021”, hội thi đã tạo sân chơi bổ ích,
giúp nâng cao kiến thức, hiểu biết cho các em học sinh về sử dụng năng lượng tiết
kiệm và hiệu quả.
Ngày 13/11/2021, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức
lễ tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học
sinh 3 rèn luyện” năm 2021. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, ban tổ chức đã trao
chứng nhận và giải thưởng cho 16 đại biểu (tới từ TP Hà Tĩnh, các huyện Lộc Hà,
Can Lộc, Cẩm Xuyên) đại diện cho 68 gương mặt tiêu biểu (20 gương “Nhà giáo
trẻ”, 30 gương “Học sinh 3 tốt”, 14 gương “Sinh viên 5 tốt” và 4 gương “Học sinh
3 rèn luyện”). Các cá nhân còn lại sẽ được các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn
trực thuộc trao tuyên dương trong các chương trình cấp cơ sở, đảm bảo trang
trọng, ý nghĩa. Cũng trong dịp này, Quỹ Học bổng VAS - Vươn cao tinh thần
Việt thuộc Công ty Giang thép Nghi Sơn phối hợp Tỉnh đoàn trao tặng 10 máy
tính xách tay trị giá 120 triệu đồng, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó
khăn học tập trực tuyến.
6.2. Hoạt động Y tế
- Tình hình dịch Covid-19: Hà Tĩnh đánh giá cấp độ dịch ở cấp 2 - nguy
cơ trung bình. Cấp huyện, có 9/13 đơn vị cấp độ 1, có 4/13 đơn vị cấp độ 2 (thành
phố Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh, TX Kỳ Anh, TX Hồng Lĩnh). Cấp xã có 195/216
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đơn vị cấp độ 1, có 18/216 đơn vị cấp độ 2, có 2/216 đơn vị cấp độ 3 (phường
Hưng Trí - thị xã Kỳ Anh và xã Lâm Hợp - huyện Kỳ Anh), có 1/216 cấp độ 4 (xã
Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh).
Tổng số ca mắc từ ngày 04/6/2021 đến 18h ngày 22/11/2021 là 875 ca
mắc, đặc biệt từ ngày 04/11/2021 đến 22/11/2021 phát hiện 275 ca, trong đó 96 ca
cộng đồng, 52 ca trong các khu vực phong tỏa và 127 ca F0 từ các tỉnh miền Nam
về trên địa bàn tỉnh được cách ly ngay. Để chủ động đối phó với tình hình dịch
bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ngăn chặn có hiệu quả, không để dịch
bệnh lây lan rộng, bảo đảm an toàn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời
sống của người dân trên địa bàn tỉnh, Vì vậy, ngày 14/11/2021 Hà Tĩnh đã ban
hành Công văn số 7649 /UBND-VX1 về việc tạm dừng một số dịch vụ, hoạt động
để phòng, chống dịch COVID-19, theo đó tạm dừng các hoạt động, dịch vụ:
Karaoke, xông hơi, massage, bi-a, các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy
cập internet công cộng trên địa bàn toàn tỉnh (các cơ sở kinh doanh dịch vụ quán
bar, vũ trường vẫn tiếp tục dừng hoạt động).
Dự báo tình hình dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh có thể có diễn biến
phức tạp do xuất hiện một số ca bệnh cộng đồng chưa rõ nguồn lây, liên quan
đến nhiều đối tượng, nhiều địa điểm, nhiều lĩnh vực phức tạp như các cơ sở kinh
doanh, trường học,...; đặc biệt cần cảnh giác với các yếu tố nguy cơ như: Số
lượng người dân về từ các tỉnh, thành phía nam về và đi qua địa bàn tỉnh sẽ tăng
lên với số lượng rất lớn; một số người đã tiêm 2 mũi vắc xin vẫn có khả năng
mắc bệnh, có nguy cơ lây lan; tình hình dịch ở một số tỉnh lân cận có diễn biến
phức tạp, vẫn còn xuất hiện các ca cộng đồng.
- Tình hình dịch bệnh khác: Trong tháng, trên địa bàn Hà Tĩnh có nhiều ca
mắc bệnh đơn lẻ, cụ thể: 01 ca sốt xuất huyết, 7 ca mắc bệnh quai bị, 15 ca mắc lỵ
trực trùng; 67 ca mắc lỵ a míp; 15 ca mắc bệnh thủy đậu, 859 ca mắc bệnh cúm.
Tất cả các ca bệnh trên không tạo thành dịch, chỉ là các ca bệnh đơn lẻ và không
có người chết vì do các bệnh trên trên. So với cùng kỳ năm trước: Giảm 6 ca sốt
xuất huyết, giảm 2 ca mắc bệnh quai bị, tăng 15 ca mắc bệnh lỵ trực trùng, tăng
33 ca mắc bệnh lỵ amíp, giảm 51 ca mắc bệnh thủy đậu, giảm 849 ca mắc cúm.
- Công tác phòng chống HIV/AIDS: Để hạn chế số người mắc bệnh
HIV/AIDS, ngành y tế Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào phòng chống các
bệnh tệ nạn xã hội, đặc biệt là công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách
phòng chống cũng như tác hại của HIV/AIDS đối với cá nhân và cộng đồng.
Tính từ ngày 16/10-15/11/2021, Hà Tĩnh có 8 người nhiễm mới HIV (tăng 5
người so với cùng kỳ năm 2020), 6 người chuyển thành AIDS (tăng 3 người so
với cùng kỳ năm trước) và không có người chết vì AIDS.
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- Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm: Trong tháng, không xảy ra vụ ngộ
độc tập thể, có 66 ca ngộ độc đơn lẻ và không có người chết vì ngộ độc. So với
cùng kỳ năm trước: giảm 2 vụ ngộ độc tập thể, giảm 15 ca ngộ độc tập thể; số ca
ngộ độc đơn lẻ giảm 29 ca (giảm 30,53%), số ca tử vong không thay đổi.
6.3. Hoạt động văn hóa - thể thao
- Hoạt động văn hóa: Dân ca ví giặm Nghệ - Tĩnh là một loại hình nghệ
thuật trình diễn dân ca chiếm vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa của người
dân 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Với mong muốn phát huy vai trò của ngành văn
hóa trong cuộc chiến này, đặc biệt là vai trò của dân ca ví giặm. Vì vậy, tổ khúc
dân ca ví giặm “Can Lộc chung tay đẩy lùi COVID-19” ra đời và tạo được hiệu
ứng tích cực trong cộng đồng, trở thành bài tuyên truyền phòng chống dịch tại
các địa phương trên toàn tỉnh. “Nhiều cụ già, em nhỏ, khi nghe ca khúc đã bày
tỏ mong muốn được học lời bài hát, được học hát dân ca ví giặm”. Từ tổ khúc
dân ca ví, giặm về phòng chống dịch đầu tiên ấy, phong trào sáng tác lời mới
cho làn điệu dân ca truyền thống để phục vụ công tác tuyên truyền đã lan tỏa ở
nhiều trường học trên địa bàn Can Lộc như: THCS Xuân Diệu, Mầm non Hoa
Hồng, Mầm non Trung Lộc….
- Công tác quản lý nhà nước: Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch đã tổ chức
02 cuộc kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Công ty Cổ phần Golf
Xuân Thành. Đã cấp 22 giấy phép, trong đó có 17 giấy phép thuộc lĩnh vực du
lịch; 05 giấy phép thuộc lĩnh vực văn hóa cơ sở.
- Hoạt động thể thao: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp
nên các giải thể thao thành tích cao không diễn ra theo kế hoạch. Các hoạt động
thể thao trong tháng chủ yếu là các hoạt động thể dục, thể thao với quy mô nhỏ.
Người tham gia hoạt động tập luyện thể dục thể thao ngoài trời, trong nhà đáp
ứng điều kiện đã tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin ngừa COVID-19 thời gian đủ 14
ngày trở lên, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, hoặc có giấy xét
nghiệm âm tính với COVID-19 theo quy định của Sở Y tế.
6.4. Tai nạn giao thông
Tính từ ngày 15/10 - 14/11/2021, Hà Tĩnh xảy ra 9 vụ tai nạn đường bộ,
làm chết 7 người, bị thương 8 người, thiệt hại tài sản trên 50 triệu đồng. Giảm 1
vụ tai nạn và tăng 3 người bị thương, nguyên nhân chủ yếu do người tham gia
giao thông không làm chủ tốc độ, đi sai phần đường, sử dụng rượu bia quá nồng
độ cho phép. Tai nạn đường sắt và đường thủy không xảy ra.
Cộng dồn từ đầu năm đến ngày 14/11/2021, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 98
vụ tai nạn giao thông đường bộ (giảm 8 vụ so với cùng kỳ), làm chết 83 người
(giảm 9 người) và bị thương 42 người (giảm 4 người). Như vậy tính chung 11
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tháng năm 2021 tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả về số vụ, số
người chết và bị thương so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, vẫn rất cần tuyên
truyền nâng cao ý thức người dân nhất là vào những tháng cuối năm.

6.5. Thiệt hại thiên tai
Từ ngày 18/10 - 18/11/2021, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 01 vụ thiên tai
(gió mạnh trên biển) tuy không có thiệt hại về người nhưng thuyền, máy móc, ngư
lưới cụ bị chìm trên biển chưa tìm kiếm được, tổng thiệt hại dự kiến 92 triệu
đồng. So với cùng kỳ tháng trước giảm 2 vụ, 6 người chết và 41 người bị thương.
Tính chung 11 tháng năm 2021 trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra 12 đợt thiên
tai đã làm 3 người chết, 4 người bị thương; 666 nhà bị hư hỏng; 12.025,8 ha
lúa; 1.452,7 ha hoa màu; 900 con gia cầm, 3 con gia súc bị cuốn trôi và chết;
Tổng thiệt hại ước tính là 187.280 triệu đồng. Trong đó, vụ gây ảnh hưởng nặng
nề nhất là vụ mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 và của không khí lạnh,
kết hợp với rìa bắc dải hội tụ nhiệt đới nên từ ngày 15/10 - 18/10/2021 đã làm 199
nhà bị hư hại, 60 ha lúa, 552,4 ha hoa màu, 500 con gia cầm bị cuốn trôi và
chết…tổng thiệt hại ước tính 140.113 triệu đồng.
6.6. Bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ
- Tình hình cháy, nổ: Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 14/11/2021 đã xảy ra 9
vụ cháy (tăng 2 vụ so với cùng kỳ năm trước), không có thiệt hại về người, tổng
giá trị thiệt hại ước tính là 88 triệu đồng, các vụ cháy chủ yếu là do chập điện.
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Trong tháng không xảy ra vụ nổ nào. Tính chung 11 tháng năm 2021, xảy ra 62
vụ cháy, nổ làm 3 người chết và 2 người bị thương, với tổng giá trị thiệt hại ước
tính 2.741 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2020 giảm 5 vụ cháy, nổ; giảm 2
người bị thương; số người chết không đổi. Nguyên nhân chủ yếu do chập điện
và bất cẩn khi sử dụng lửa.
- Công tác bảo vệ môi trường: Tính từ ngày 15/10 đến ngày 14/11/2021
đã phát hiện 14 vụ, đã xử lý 6 vụ, tổng số tiền xử phạt 97,5 triệu đồng, so với
cùng kỳ năm 2020 tăng 7 vụ đã phát hiện, tăng 1 vụ đã xử lý, số tiền xử phạt
tăng 55 triệu đồng. Các vụ vi phạm trong tháng chủ yếu là việc xử lý chất thải
của dự án, xả nước thải có chứa thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật;
việc đánh bắt thủy sản bằng xung điện là một cách khai thác phản khoa học, có
tác hại lâu dài phá hủy sinh cảnh, gây ô nhiễm môi trường sống của các loài thủy
sản. Vì vậy, Hà Tĩnh đã tăng cường truy quét đấu tranh các đối tượng sử dụng
hình thức nói trên. Tính chung 11 tháng năm 2021, đã phát hiện 143 vụ, đã xử lý
102 vụ, tổng số tiền xử phạt 1.397,35 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2020 tăng
102 vụ đã phát hiện, tăng 65 vụ đã xử lý, tăng 1.139,85 triệu đồng.
Trên đây là một số tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm
2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh./.
Nơi nhận:
- Vụ TK Tổng hợp & PBTTTK (TCTK);
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Tỉnh uỷ; HĐND, UBND Tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở KH và ĐT;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Đảng Ủy khối CCQ&DN tỉnh;
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu TH.
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