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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

trong 30 năm qua và kịp thời phục vụ yêu cầu nghiên cứu về tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh  

biên soạn và phát hành ấn phẩm “Tình hình kinh tế - xã hội 30 năm 

(1991-2020) tỉnh Hà Tĩnh”. 

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những kết quả mà Đảng bộ và 

Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua, từ đó đánh giá 

những mặt mạnh, mặt yếu, những việc đã làm được và những tồn tại, 

hạn chế cần khắc phục để tiếp tục xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày 

càng giàu mạnh, ấm no, hạnh phúc, cùng với cả nước thực hiện thắng 

lợi công cuộc đổi mới đất nước. 

Nội dung ấn phẩm gồm 3 phần: 

Phần I: Tình hình kinh tế - xã hội Hà Tĩnh 30 năm (1991-2020) 

Phần II: Số liệu thống kê kinh tế - xã hội Hà Tĩnh 30 năm (1991-2020) 

Phần III: Số liệu cơ bản các cuộc tổng điều tra thống kê. 

Số liệu trong ấn phẩm này là số liệu thu thập từ Niên giám Thống 

kê  hàng năm theo quy định của Tổng cục Thống kê ban hành. 

Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tính theo giá hiện 

hành hàng năm và giá so sánh năm 2010. 

Số liệu cả nước và một số tỉnh bạn sử dụng trong Niên giám 

Thống kê năm 2019. 

Ký hiệu nghiệp vụ: 

(-) Không có hiện tượng phát sinh; 

(...) Hiện tượng có phát sinh nhưng chưa thu thập được. 
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Do nhu cầu thông tin thống kê về tình hình kinh tế - xã hội là rất 

lớn, ấn phẩm này có thể chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các đối 

tượng dùng tin và khó tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình tổng 

hợp số liệu, biên soạn. Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh rất mong nhận được 

ý kiến đóng góp của các tổ chức và người dùng tin nhằm hoàn thiện 

những ấn phẩm tiếp theo được tốt hơn. Các ý kiến đóng góp xin gửi về 

địa chỉ email: hatinh@gso.gov.vn - điện thoại 02393.858.481. 

Trân trọng cảm ơn! 

CỤC THỐNG KÊ TỈNH HÀ TĨNH 
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