
Cục Thống kê Hà Tĩnh:  

 

HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI 

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

 

 Nhằm đẩy mạnh hoạt động phổ biến thông tin thống kê trên địa bàn. Chiều 

ngày 01/7/2019, Cục Thống kế Hà Tĩnh tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê 

kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2019. Ông Nguyễn Việt Hùng, Cục 

trưởng Cục Thống kê chủ trì buổi Họp báo. Tham dự có lãnh đạo Cục Thống kê; 

lãnh đạo và chuyên viên các phòng nghiệp vụ Văn phòng Cục; đại biểu đại diện Văn 

phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND 

tỉnh; đại biểu các Sở, ban ngành cấp tỉnh; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí 

trên địa bàn Hà Tĩnh. 

 Tại buổi Họp báo, ông Nguyễn Việt Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê đã 

thông báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn Hà Tĩnh diễn 

ra trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn. Nhưng với sự chỉ đạo sát sao của các cấp 

ủy chính quyền và sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã hội, các cộng 

đồng doanh nghiệp và sự nổ lực của bà con nhân dân nên các chỉ tiêu kinh tế-xã hội 

của tỉnh nhà vẫn ổn định và phát triển theo chiều hướng tích cực. Đây là cơ sở quan 

trọng để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội trong năm 2019. Để hoàn thành tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 

2019, trong đó có chỉ tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt 11,5-12%, nhiệm vụ trong 

6 tháng cuối năm còn rất lớn, đòi hỏi các ngành, các cấp, các địa phương và doanh 

nghiệp phải tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả đồng bộ 8 nhóm giải pháp như 

trong Nghị quyết đã đề ra từ đầu năm. Tuy nhiên, trong 6 tháng cuối năm chúng ta 

cần phải chú trọng thực hiện một số giải pháp để tạo sự ổn định và phát triển kinh tế 

- xã hội trên địa bàn, đó là:  

Khu vực nông nghiệp: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu đạt kết quả cao, 

trong đó chú trọng việc dự báo, phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh, cháy rừng; chủ động 

ứng phó với điều kiện thời tiết; quan tâm kết quả thu hoạch và tiêu thụ cây lâu năm, 

câu ăn quả; giữ vững ổn định tăng trưởng trong nông nghiệp bằng và hơn năm 2019. 

Khu vực công nghiệp, xây dựngvà dịch vụ: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành 

chính, giải phóng mặt bằng; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát 

triển doanh nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư; quan tâm giúp đỡ doanh nghiệp trong 

việc khắc phục sự thiếu hụt nhiên liệu (than) của Công ty Công ty Điện lực Dầu khí 

Hà Tĩnh để sản xuất ổn định; khắc phục xuất khẩu tiêu thụ sợi, xuất khẩu nông, lâm, 

thủy sản v.v. 

Về đời sống dân cư: Quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, sức khỏe và 

tinh thần của người dân. Nắm bắt kịp thời các vấn đề xã hội để không xẩy ra các vấn 

đề nóng trên đại bàn nhằm bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội...  

 Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí và đại biểu tham gia Họp báo đã đặt ra 

các câu hỏi về số liệu thống kê cũng như những đánh giá của Cục Thống kê về tình 

hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phân tích, dự báo tình hình kinh tế - xã hội 



6 tháng cuối năm. Các câu hỏi đều được Cục trưởng Cục Thống kê và Trưởng 

phòng Thống kê Tổng hợp giải đáp thỏa đáng./. 

 

 

Trần Hoài Nam 

Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp 

Cục Thống kê Hà Tĩnh 

 

Một số hình ảnh tại buổi Họp báo: 

 



 

 



 

 



 



 

 

  


