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I. BỐI CẢNH TÁI LẬP TỈNH HÀ TĨNH 

1. Chủ trƣơng tái lập tỉnh Hà Tĩnh 

Sau 15 năm hợp nhất hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thành tỉnh 

Nghệ Tĩnh (1976-1991), bên cạnh những kết quả đạt được thì cũng đã 

phát sinh những khó khăn, hạn chế: phạm vi địa giới hành chính rộng, 

bộ máy cồng kềnh, năng lực đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các 

cấp còn nhiều hạn chế; cơ chế quản lý hành chính, tập trung, bao cấp 

không còn phù hợp với tình hình thực tiễn; nền kinh tế có quy mô nhỏ, 

tăng trưởng chậm, chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế, đặc biệt ở các 

ngành có thế mạnh như sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; tình 

trạng mất cân đối lớn giữa sản xuất và đời sống, giữa sản xuất và lưu 

thông, giữa các vùng, miền… Đã làm cho sản xuất trên nhiều lĩnh vực 

trì trệ, hiệu quả thấp, kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ Tĩnh dần lâm vào 

tình trạng khủng hoảng, đời sống Nhân dân gặp nhiều khó khăn. 

Bước vào thời kỳ đổi mới, trước những đòi hỏi khách quan, chủ 

quan, Đảng và Nhà nước ta đã đánh giá lại việc điều chỉnh địa giới hành 

chính từ những năm 70-80 của thế kỷ XX trên phạm vi cả nước. Trên cơ 

sở đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, bất cập, cũng như 

nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân, 

kỳ họp thứ 9 và thứ 10, Quốc hội khóa VIII đã ban hành Nghị quyết 

điều chỉnh địa giới hành chính của 13 tỉnh, thành phố, chia tách 8 tỉnh 

thành 16 tỉnh, trong đó có tỉnh Nghệ Tĩnh. Ngày 16/8/1991, Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh Nghệ Tĩnh ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TU về 

lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác chia tách, tái lập tỉnh Nghệ An 

và tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Những định hƣớng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của 

Hà Tĩnh sau 30 năm tái lập 

Qua các giai đoạn phát triển, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã từng bước 

xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp, từng bước 

khắc phục khó khăn, hạn chế, đưa Hà Tĩnh ngày càng phát triển. Có 

thể phân định chủ trương phát triển của tỉnh trong 30 năm qua thành 3 

giai đoạn: 
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- Giai đoạn từ năm 1991-2000: Tập trung củng cố, xây dựng tổ 

chức Đảng và hệ thống chính trị; khôi phục, phát triển sản xuất; thực 

hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo 

Ngay sau khi tái lập, phải quan tâm chăm lo xây dựng Đảng, hệ 

thống chính trị vững mạnh. Tập trung lãnh đạo, củng cố, kiện toàn bộ 

máy từ tỉnh đến cơ sở. Cùng với đó, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết 

kiệm, khai thác mọi tiềm năng, huy động các nguồn lực để phát triển; 

tập trung thâm canh để tăng năng suất, sản lượng lương thực đảm bảo 

đời sống Nhân dân. Giai đoạn này, Đảng bộ xác định nông nghiệp là 

mặt trận hàng đầu, là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, lâu dài để ổn định đời 

sống và tăng trưởng kinh tế. Tạo điều kiện phát triển kinh tế hợp tác, 

kinh tế hộ gia đình, khuyến khích hộ làm giàu, giảm đến mức thấp nhất 

số hộ nghèo, đói. Từng bước hình thành công nghiệp chế biến, nhất là 

chế biến các mặt hàng xuất khẩu; tập trung khai thác và chế biến 

khoáng sản xuất khẩu, mở rộng sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành 

nghề truyền thống; đẩy mạnh giao lưu buôn bán, dịch vụ, du lịch gắn 

với thị trường trong và ngoài nước. Xác định giải quyết việc làm gắn 

với xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, giúp người nghèo có cơ 

hội vươn lên thoát nghèo, có điều kiện phát triển bình đẳng trong một 

xã hội công bằng. 

- Giai đoạn 2001-2015: Tập trung thu hút mọi nguồn lực đầu tư, 

tạo bước đột phá, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh theo hướng công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa 

Xác định đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế theo hướng phát 

triển sản xuất hàng hóa nhiều thành phần, nâng cao năng lực cạnh tranh 

và hiệu quả nền kinh tế. Tập trung thu hút mọi nguồn lực đầu tư, đặc 

biệt là các dự án đầu tư nước ngoài; từng bước thực hiện công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, sớm thoát 

khỏi tình trạng tỉnh nghèo, trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp 

và dịch vụ phát triển. 

Đặc biệt, đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015 

đã xác định 5 khâu đột phá: (1) Đẩy nhanh tiến độ triển khai và phát 

huy hiệu quả các công trình, dự án trọng điểm; chuyển dịch mạnh mẽ cơ 
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cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, 

gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động; phát triển nông nghiệp toàn diện 

theo hướng sản xuất hàng hóa và xây dựng nông thôn mới. (2) Huy 

động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đẩy mạnh xây dựng 

kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tiếp tục cải thiện môi trường và tăng 

cường xã hội hóa trong các lĩnh vực đầu tư. (3) Tập trung phát triển 

nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng, nhất là đội ngũ cán bộ 

quản lý, quản trị kinh doanh, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và công nhân lành 

nghề... đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. (4) Đẩy 

mạnh thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc 

làm, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, nhất là các huyện miền núi 

Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh. (5) Hướng mạnh về cơ 

sở, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, 

vững mạnh, đặc biệt là nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng 

viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. 

- Giai đoạn từ năm 2016 đến nay: Thực hiện đổi mới mô hình tăng 

trưởng, phát triển theo hướng bền vững. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra 

03 nhiệm vụ đột phá: (1) Đa dạng hóa huy động các nguồn lực đầu tư 

phát triển kết cấu hạ tầng; xây dựng khu kinh tế Vũng Áng sớm trở 

thành khu kinh tế động lực có tầm cỡ quốc gia, quốc tế; phát triển nhanh 

các ngành công nghiệp nặng; cơ khí, công nghiệp phục vụ nông nghiệp 

và công nghiệp hỗ trợ. (2) Thực hiện đồng bộ cải cách hành chính; nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực; ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển khoa 

học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện. (3) Đầu tư phát 

triển các đô thị theo hướng văn minh, hiện đại gắn xây dựng nông thôn 

mới; phát triển dịch vụ thương mại, du lịch trên cơ sở phát huy tiềm 

năng, lợi thế của tỉnh và liên kết vùng, liên vùng và khu vực. 

Sau sự cố môi trường biển (tháng 4/2016), Hà Tĩnh đã thay đổi tư 

duy phát triển, điều chỉnh về quan điểm theo hướng phát triển xanh, bền 

vững. Coi trọng bảo vệ môi trường, xem đây là một trong những vấn đề 

cấp thiết hàng đầu, là tiêu chí và nội dung của sự phát triển bền vững. 
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Chuyển hướng từ đẩy mạnh thu hút đầu tư sang tiếp tục thu hút có chọn 

lọc các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài. 

Qua 30 năm tái lập, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã xác định rõ các định 

hướng lớn, đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Phương hướng, mục tiêu 

qua các giai đoạn cho thấy những bước tiến mới về tư duy, thể hiện rõ 

trí tuệ, bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, quyết tâm đưa Hà Tĩnh thoát khỏi 

tỉnh nghèo, vươn lên phát triển bền vững. 

II. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI  

THỜI KỲ 1991 - 2020 

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 30 năm sau 

tái lập tỉnh với nhiều khó khăn, thách thức: tình hình thế giới và khu vực 

diễn biến phức tạp, khó lường; biến đổi khí hậu và thiên tai dịch bệnh 

gây thiệt hại lớn đối với đời sống người dân cũng như các loại cây 

trồng, vật nuôi; nền kinh tế của tỉnh sau khi tái lập có quy mô nhỏ, sản 

xuất kém phát triển, nguồn lực đầu tư hạn chế và đời sống Nhân dân 

gặp nhiều khó khăn... Tuy nhiên, với sự nỗ lực cao của cả hệ thống 

chính trị, sự đồng thuận, nhất trí của các tầng lớp Nhân dân, chúng ta đã 

tranh thủ được thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức nên 

tình hình kinh tế - xã hội tỉnh nhà đã có những biến đổi quan trọng, đạt 

được những kết quả khá toàn diện; đồng thời cũng phát sinh và bộc lộ 

rõ hơn những mặt hạn chế và bất cập, có thể khái quát bằng một số chỉ 

tiêu thống kê sau. 

1. Đặc điểm tình hình 

Hà Tĩnh là một trong 6 tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ với tổng 

diện tích tự nhiên hiện có là 5.990,67 km2, chiếm khoảng 1,8% tổng 

diện tích tự nhiên cả nước, trong tọa độ 17°53'50" - 18°45'40" vĩ độ Bắc 

và 105°05'50" - 106°30'20" kinh độ Đông. Hà Tĩnh giáp Nghệ An ở 

phía Bắc, Quảng Bình ở phía Nam, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào ở 

phía Tây với trên 145 km đường biên giới và biển Đông ở phía Đông, 

với hơn 137 km đường bờ biển. Có đường Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí 

Minh và đường sắt Bắc - Nam chạy qua; có đường Quốc lộ 8A, đường 

12A theo trục hành lang Đông Tây kết nối cảng nước sâu Vũng Áng với 
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nước bạn Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan, Myanma qua cửa khẩu 

Quốc tế Cầu Treo và Cha Lo nên rất thuận tiện cho việc hợp tác, trao 

đổi thương mại với các tỉnh và các nước khác trong khu vực như Lào, 

Campuchia, Thái Lan... Hà Tĩnh có đồng bằng, có rừng, biển với nhiều 

nông, lâm, hải sản và động vật quý hiếm. Đặc biệt, có nhiều tài nguyên 

khoáng sản quý, nhất là quặng Sắt (trữ lượng 544 triệu tấn), Titan... Hà 

Tĩnh nằm trên dải đất miền Trung nên cũng luôn phải chịu sự tác động 

khắc nghiệt của điều kiện thời tiết, nắng cháy gió lào về mùa Hè và mưa 

lũ vào mùa Đông. Tuy nhiên, con người Hà Tĩnh luôn cần cù chịu 

thương, chịu khó khắc phục khó khăn trong lao động sản xuất, là vùng 

đất học, đất thơ; là quê hương của đồng chí Trần Phú, đồng chí Hà Huy 

Tập - Tổng Bí thư của Đảng, quê hương của cụ Nguyễn Du danh nhân 

văn hóa thế giới... Con người Hà Tĩnh giàu nhân ái, sống thủy chung, 

nghĩa tình. 

Sau khi tái lập, tỉnh Hà Tĩnh có quy mô dân số là hơn 1,209 triệu 

người; có 09 đơn vị hành chính cấp huyện (01 thị xã và 08 huyện)1, với 

259 đơn vị hành chính cấp xã. Hiện nay, Hà Tĩnh có 13 đơn vị hành 

chính cấp huyện (1 thành phố, 2 thị xã và 10 huyện)2, 216 xã, phường, 

thị trấn (182 xã, 13 thị trấn, 21 phường) với dân số 1,299 triệu người và 

chủ yếu là dân tộc Kinh. Như vậy, sau 30 năm thì số đơn vị hành chính 

cấp huyện tăng lên 4 đơn vị gồm: Thị xã Hồng Lĩnh thành lập năm 1992 

theo Quyết định số 67-HĐBT ngày 02/3/1992 của Hội đồng Bộ trưởng; 

huyện Vũ Quang thành lập năm 2000 theo Nghị định số 27/2000/NĐ-

CP ngày 04/8/2000 của Chính phủ; huyện Lộc Hà thành lập năm 2007 

theo Nghị định số 20/NĐ-CP ngày 07/02/2007 của Chính phủ và thị xã 

Kỳ Anh thành lập năm 2015 theo Nghị quyết số 903/NQ-UBTVQH13 

ngày 10/4/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Số đơn vị hành chính 

cấp xã giảm 43 đơn vị, bên cạnh việc thành lập mới một số đơn vị thì 

việc thực hiện sắp xếp sát nhập cho phù hợp với tình hình thực tiễn phát 

                                                 
1 Thị xã Hà Tĩnh, Hương Sơn, Đức Thọ, Nghi Xuân, Can Lộc, Hương Khê, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, 

Kz Anh. Tỉnh lỵ được đặt tại thị xã Hà Tĩnh. 
2 Thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh (1992), Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang (2000), Nghi 

Xuân, Can Lộc, Hương Khê, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, huyện Kz Anh, Lộc Hà (2007) và thị xã Kz 
Anh (2015).  
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triển đã làm giảm số lượng đơn vị hành chính cấp xã. Quy mô dân số 

tuy có biến động nhưng không lớn và chủ yếu là do ảnh hưởng bởi biến 

động tăng dân số tự nhiên. 

2. Tình hình kinh tế - xã hội 

2.1. Tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh trong 30 năm qua có tốc 

độ tăng khá, nhất là giai đoạn 2011-2015 có tốc độ tăng nhanh và có 

tính đột phá nhằm tiếp tục tạo tiềm lực để phát triển kinh tế trong 

những năm tiếp theo 

 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm trong 30 năm 

(1991-2020) ước đạt 9,84%/năm, tăng trưởng nhanh qua từng giai đoạn 

và chất lượng tăng trưởng từng bước được cải thiện, trong đó: khu vực 

nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân hàng năm 4%/năm, đóng 

góp 1,77 điểm phần trăm/năm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 

bình quân hàng năm 16,38%/năm, đóng góp 3,22 điểm phần trăm/năm 

và khu vực dịch vụ tăng bình quân hàng năm 11,26%/năm, đóng góp 

4,85 điểm phần trăm/năm. 
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Tốc độ tăng GRDP bình quân mỗi năm trong 30 năm (1991-2020) 

Đơn vị tính: % 

 
Toàn bộ  

nền kinh tế 

Chia ra 

Nông, lâm 
nghiệp và 
thủy sản 

Công 
nghiệp và 
xây dựng 

Dịch  
vụ 

Tốc độ tăng bình quân mỗi năm  
trong 30 năm (1991-2020) 9,84 4,00 16,38 11,26 

Giai đoạn 5 năm 1991-1995 12,90 9,47 8,73 20,51 

Giai đoạn 5 năm 1996-2000 6,99 4,51 9,81 9,81 

Giai đoạn 5 năm 2001-2005 8,64 4,20 20,32 10,50 

Giai đoạn 5 năm 2006-2010 9,45 0,35 17,90 12,95 

Giai đoạn 5 năm 2011-2015 16,55 5,48 30,51 14,21 

Giai đoạn 5 năm 2016-2020 5,50 1,33 10,87 2,17 

Số điểm % đóng góp trong tốc độ 
tăng bình quân mỗi năm trong 30 
năm (1991-2020) 9,84 1,77 3,22 4,85 

Giai đoạn 5 năm 1991-1995 12,90 5,72 0,76 6,42 

Giai đoạn 5 năm 1996-2000 6,99 2,34 0,81 3,84 

Giai đoạn 5 năm 2001-2005 8,64 1,98 2,10 4,56 

Giai đoạn 5 năm 2006-2010 9,45 0,14 2,94 6,37 

Giai đoạn 5 năm 2011-2015 16,55 1,18 8,01 7,36 

Giai đoạn 5 năm 2016-2020 5,50 0,20 4,22 1,08 

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong mỗi giai đoạn 

sẽ có những thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức riêng. Tuy nhiên, 

trong 30 năm qua, hàng năm kinh tế Hà Tĩnh đều đạt tốc độ tăng trưởng 

tương đối khá. Trong đó nổi bật có 2 giai đoạn 1991-1995 và 2011-2015 

có tốc độ tăng trưởng cao: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng 

năm giai đoạn 1991-1995 đạt 12,9%/năm, trong mức tăng chung đó thì 

khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân hàng năm 

9,47%/năm, đóng góp 5,72 điểm phần trăm/năm; khu vực công nghiệp 
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và xây dựng tăng bình quân hàng năm 8,73%/năm, đóng góp 0,76 điểm 

phần trăm/năm và khu vực dịch vụ tăng bình quân hàng năm 

20,51%/năm, đóng góp 6,42 điểm phần trăm/năm. Để tạo nên sự tăng 

trưởng kinh tế ngoạn mục những năm đầu ngay sau khi tái lập tỉnh đó là 

điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất từ việc giao đất nông nghiệp 

cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất 

nông nghiệp theo Nghị định số 64-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ. 

Cùng với đó, giai đoạn này việc khai thác quặng khoáng sản Inmenit, 

Zircon với trữ lượng lớn và việc đưa vào khai thác khu du lịch biển 

Thiên Cầm đã thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển. Giai đoạn 2011-

2015, tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt mức tăng cao nhất là 

16,55%/năm, trong mức tăng chung đó thì khu vực nông, lâm nghiệp và 

thủy sản tăng bình quân hàng năm 5,48%/năm, đóng góp 1,18 điểm 

phần trăm/năm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng bình quân hàng 

năm 30,51%/năm, đóng góp 8,01 điểm phần trăm/năm và khu vực dịch 

vụ tăng bình quân hàng năm 14,21%/năm, đóng góp 7,36 điểm phần 

trăm/năm. Sở dĩ có sự tăng trưởng kinh tế cao trong giai đoạn này chính 

là việc trên địa bàn có những công trình dự án lớn hoàn thành đi vào sản 

xuất, trong đó có dự án khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương 

Formosa Hà Tĩnh với vốn đầu tư 12,8 tỷ USD đã hoàn thành giai đoạn 

I; Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I... đã thúc đẩy công nghiệp phát triển 

mạnh và là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế của địa phương trong 

giai đoạn này. 

Do ảnh hưởng từ sự cố môi trường biển xảy ra tháng 4/2016 và 

tình hình dịch bệnh xảy ra đối với đàn vật nuôi. Bệnh đạo ôn cổ bông 

gây hại trên diện rộng vụ lúa Đông Xuân 2016-2017. Nguồn vốn đầu tư 

giảm đột biến; triển khai một số dự án trọng điểm chậm trễ. Năm 2020 

lại vấp phải đại dịch Covid-19, cộng hưởng với chiến tranh thương mại 

Mỹ - Trung đã tác động mạnh mẽ đến kinh tế Hà Tĩnh nên tốc độ tăng 

trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 đạt thấp nhất 

với mức tăng ước đạt 5,5%/năm, trong mức tăng chung đó thì khu vực 

nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân hàng năm 1,33%/năm, 
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đóng góp 0,2 điểm phần trăm/năm; khu vực công nghiệp và xây dựng 

tăng bình quân hàng năm 10,87%/năm, đóng góp 4,22 điểm phần 

trăm/năm và khu vực dịch vụ tăng bình quân hàng năm 2,17%/năm, 

đóng góp 1,08 điểm phần trăm/năm. Đây là những khó khăn vượt quá 

khả năng kiểm soát của địa phương và có những ảnh hưởng, hệ lụy 

trong nhiều năm đối với nền kinh tế. 

2.2. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng 

ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm mạnh và tăng tỷ trọng các 

ngành công nghiệp và dịch vụ do thực hiện các dự án đầu tư nước 

ngoài lớn trên địa bàn 

 

Cơ cấu kinh tế từng khu vực chuyển dịch qua các năm một cách rõ 

nét. Đối với khu vực I (Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản) chiếm tỷ 

trọng trong tổng sản phẩm theo giá hiện hành giảm mạnh, cụ thể: năm 

1991 chiếm 64,54%, năm 2000 chiếm 47,73%, đến năm 2010 còn 

26,02% và ước tính năm 2020 chỉ còn chiếm 12,91%; Khu vực II (Khu 

vực công nghiệp và xây dựng) chiếm tỷ trọng trong tổng sản phẩm theo 

giá hiện hành tăng dần, cụ thể: năm 1991 chỉ chiếm 9,11%, năm 2000 

chiếm 12,51%, đến năm 2010 tăng lên 20,27% và ước tính năm 2020 

chiếm đến 45,75%. Riêng khu vực III (Khu vực dịch vụ) thì cơ cấu qua 

các năm có sự thay đổi đáng kể do biến động của các ngành dịch vụ và 

sự biến động của thuế sản phẩm và vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong ba khu 

vực: năm 1991 chiếm 26,35%, năm 2000 chiếm 39,76%, đến năm 2010 

tăng lên 53,71% và ước tính năm 2020 chiếm 41,34%. 
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Cơ cấu tổng sản phẩm theo ba khu vực kinh tế  

qua các năm trong 30 năm (1991-2020) 

Đơn vị tính: % 

 
Tổng  

số 

Chia ra 

Khu vực nông, 
lâm nghiệp  
và thủy sản 

Khu vực  
công nghiệp  
và xây dựng 

Khu vực  
dịch vụ 

1991 100,00 64,54 9,11 26,35 

1995 100,00 54,03 9,30 36,67 

2000 100,00 47,73 12,51 39,76 

2005 100,00 40,45 20,91 38,64 

2010 100,00 26,02 20,27 53,71 

2015 100,00 17,48 33,69 48,83 

2020 100,00 12,91 45,75 41,34 

Đối với khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản: cơ cấu cây trồng, 

vật nuôi chuyển đổi theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng nhiều tiến 

bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là giống, biện pháp thâm canh mới… góp 

phần tăng năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Song, sức cạnh 

tranh của sản phẩm nông nghiệp còn hạn chế do chưa có sự chuyên 

nghiệp, đồng bộ trong quá trình sản xuất. Sự kết hợp giữa khâu sản xuất 

và tiêu thụ chưa hợp lý nên giá trị gia tăng chưa cao. 

Đối với khu vực công nghiệp và xây dựng: tỷ trọng giá trị tăng 

thêm của ngành khai khoáng giảm; tỷ trọng giá trị tăng thêm của các 

ngành công nghiệp còn lại tăng cao do có sản phẩm mới từ Nhà máy 

Nhiệt điện Vũng Áng I, dự án Fomosa, dự án cấp nước khu kinh tế 

Vũng Áng... Riêng tỷ trọng giá trị tăng thêm của ngành xây dựng cũng 

tăng mạnh do trong những năm qua trên địa bàn tỉnh đang triển khai xây 

dựng nhiều công trình lớn, trong đó có Dự án khu liên hợp gang thép và 

cảng nước sâu Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh, đây là nhà máy thép với 



 

23 

dây chuyền sản xuất khép kín và cảng nước sâu lớn nhất khu vực Đông 

Nam Á, với công suất 13 triệu tấn thép và phôi thép/năm, 5,8 triệu Kwh 

điện, 12 cầu cảng. 

Đối với khu vực dịch vụ thì tỷ trọng giữa các năm thiếu sự ổn định 

và sự dịch chuyển trong nội bộ các nhóm ngành dịch vụ và trong nội bộ 

khu vực dịch vụ chưa được rõ nét. 

2.3. GRDP bình quân đầu người hàng năm tăng nhanh kéo theo 

thu nhập bình quân đầu người tăng tương xứng và giảm dần sự 

chênh lệch giữa thành thị và nông thôn 

 

Nhờ đạt được tốc độ tăng trưởng liên tục nên tổng sản phẩm trên 

địa bàn GRDP theo giá hiện hành ước tính năm 2020 đạt 83.434 tỷ 

đồng, tăng 93,3 lần so với năm 1991, tăng 21,8 lần so với năm 2000 và 

tăng 3,7 lần so với năm 2010. GRDP bình quân đầu người năm 1991 

chỉ đạt 0,73 triệu đồng/người/năm, năm 2000 đạt 2,87 triệu 

đồng/người/năm, năm 2010 đạt 14,5 triệu đồng/người/năm và ước tính 

năm 2020 đạt 64,25 triệu đồng/người/năm. Như vậy, GRDP bình quân 

đầu người tăng dần lên qua các năm. Đến năm 2020, dự ước GRDP 

bình quân đầu người tăng 87 lần so với năm 1991, tăng 21,4 lần so với 

năm 2000 và tăng 3,4 lần so với năm 2010. Trong 30 năm qua, GRDP 

bình quân đầu người tăng 16,7%/năm, trong đó giai đoạn 2010-2020 

với mức tăng 16,05%/năm. 
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GRDP và thu nhập bình quân đầu người qua các năm 

Đơn vị tính: Triệu đồng/người/năm 

 
GRDP bình quân  

đầu người 
Thu nhập bình quân 

đầu người 

1991 0,73 ... 

1996 2,10 1,90 

2000 2,87 2,54 

2006 6,06 4,80 

2010 14,50 10,08 

2016 39,67 25,73 

2020 64,25 40,10 

Thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 1996-2020 tăng bình 

quân 13,5%/năm. Ước tính thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 

40,1 triệu đồng/người/năm. Như vậy, thu nhập bình quân chung đầu 

người năm 2020 đã bằng 20,1 lần so với năm 1996 và bằng 3 lần so với 

năm 2010. Tăng trưởng kinh tế đã mang lại hiệu quả tích cực mà minh 

chứng là thu nhập của người dân đã được nâng lên tương ứng. Tuy 

nhiên, tốc độ tăng bình quân hàng năm của chỉ tiêu GRDP bình quân 

đầu người tăng cao hơn tốc độ tăng bình quân của chỉ tiêu thu nhập và 

GRDP bình quân đầu người cũng lớn hơn thu nhập bình quân đầu 

người. Thu nhập bình quân đầu người so với GRDP bình quân đầu 

người năm 1996 bằng 90,5%, năm 2006 bằng 79,2%, năm 2016 bằng 

64,9% và năm 2020 ước bằng 62,4%, như vậy sự chênh lệch ngày càng 

lớn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc thu nhập của người dân tuy được 

nâng lên nhưng mức tăng chậm hơn so với tăng trưởng kinh tế. 

2.4. Vốn đầu tư phát triển tăng lên hàng năm. Trong đó giai 

đoạn 2006-2015 phát triển nhanh với quy mô lớn mà chủ yếu là 

nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Môi trường đầu tư của tỉnh 

Hà Tĩnh những năm gần đây được đánh giá có nhiều tiến bộ 

Với sự nỗ lực bằng nhiều chính sách thu hút đầu tư, huy động các 

nguồn lực và xã hội hóa trong công tác đầu tư, những năm qua Hà Tĩnh 
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đã đạt được một số kết quả nhất định trong huy động và thực hiện 

nguồn vốn đầu tư phát triển. Quy mô nguồn vốn đầu tư phát triển xã hội 

tăng cao hàng năm, nguồn vốn đầu tư mang tầm chiến lược để tạo nên 

sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tính chung 30 

năm, tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện ước đạt 471.425 tỷ đồng, tốc 

độ tăng trưởng bình quân hàng năm ước đạt 43,7%/năm, trong đó giai 

đoạn 2010-2015 tăng cao nhất cả về tốc độ cũng như quy mô với tốc độ 

tăng bình quân hàng năm là 47,1%/năm. 

 

Hiệu suất sử dụng vốn ICOR qua các năm  

trong giai đoạn 1991-2020 

 

 
Đơn vị 

tính 
1992 2000 2010 2020 

GRDP hiện hành Tỷ đồng 1.075,98 3.657,88 17.878,03 83.434,12 

Tốc độ tăng GRDP (IG) % 10,40 7,03 9,71 5,25 

Tỷ trọng  VĐT/GRDPtt (IV) “ 4,88 12,83 71,01 29,31 

Hiệu suất sử dụng vốn ICOR (IV/IG) Lần 0,47 1,83 7,32 5,58 
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Tốc độ tăng trưởng của Hà Tĩnh tăng lên qua các năm. Tuy nhiên, 

tăng trưởng kinh tế không chỉ dựa vào lượng vốn đầu tư nhiều hay ít, mà 

quan trọng hơn là hiệu quả sử dụng lượng vốn cao hay thấp. Vì vậy, để 

đánh giá việc sử dụng vốn một cách hiệu quả hay không chúng ta thường 

dùng hệ số ICOR. Như vậy, năm 1992 mặc dù vốn đầu tư chỉ chiếm 

4,88% GRDP nhưng đã làm cho GRDP tăng 10,4% và hệ số ICOR là 

0,47, có nghĩa là để tạo ra 1 đồng GRDP thì cần phải đầu tư 0,47 đồng 

vốn (hay hiệu suất đầu tư là 0,47 lần); năm 2000 vốn đầu tư chiếm 

12,83% GRDP làm cho GRDP tăng 7,03%, hệ số ICOR là 1,83, có nghĩa 

là để tạo ra 1 đồng GRDP thì cần phải đầu tư 1,83 đồng vốn (hay hiệu 

suất đầu tư là 1,83 lần); năm 2010 vốn đầu tư chiếm 71,01% GRDP làm 

cho GRDP tăng 9,71%, hệ số ICOR là 7,32, có nghĩa là để tạo ra 1 đồng 

GRDP thì cần phải đầu tư 7,32 đồng vốn (hay hiệu suất đầu tư là 7,32 

lần); ước tính năm 2020 vốn đầu tư chiếm 29,31% GRDP làm cho GRDP 

tăng 5,25%, hệ số ICOR là 5,58, có nghĩa là để tạo ra 1 đồng GRDP thì 

cần phải đầu tư 5,58 đồng vốn (hay hiệu suất đầu tư là 5,58 lần). 

Tỷ lệ vốn đầu tư/GRDP hơn 40% thường được xem là rất cao và 

trong trường hợp này tăng trưởng theo chiều rộng (tức là tăng trưởng 

dựa vào vốn), chưa quan tâm đến chất lượng. Trong khi đó do đang 

trong quá trình đầu tư các dự án lớn nên tỷ lệ vốn đầu tư/GRDP của Hà 

Tĩnh hàng năm giai đoạn 2010-2016 luôn chiếm trên 70% và tỷ lệ này 

đang có xu thế giảm xuống kể từ năm 2017 đến nay. Như vậy, trong 

những năm qua nền kinh tế Hà Tĩnh vẫn đang vận hành theo mô hình 

tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn đầu tư. Vốn đầu tư đang trở thành một 

trong những yếu tố đầu vào có vai trò quyết định đối với sự phát triển 

kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội trên địa bàn. 

2.5. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng nhanh, cơ cấu 

nguồn thu ngân sách có chuyển biến tích cực góp phần đảm bảo cân 

đối ngân sách trên địa bàn 

Cân đối ngân sách là cân đối quan trọng trong các quan hệ cân đối 

kinh tế vĩ mô. Nếu GRDP là hiệu quả của nền kinh tế thì thu ngân sách 

là hiệu quả của hiệu quả. Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn/GRDP năm 

1991 là 2,1%, năm 2000 là 12,2%, năm 2010 là 11% và ước tính năm 
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2020 là 16,8%. Như vậy, tỷ lệ tổng thu ngân sách trên địa bàn/GRDP đã 

tăng lên. Mặc dù để thu hút đầu tư và tham gia sâu vào thị trường 

thương mại quốc tế cũng như để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 

doanh, hỗ trợ thị trường thì chính sách thuế đã có nhiều sự điều chỉnh, 

giãn hoãn một số khoản thu và những chính sách ưu đãi miễn, giảm 

thuế khác đối với các nhà đầu tư nhưng thu ngân sách nội địa đã tăng 

lên cùng với sự phát triển kinh tế. 

 

Nhìn chung, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng nhanh 

qua các năm. Tính chung trong 30 năm (1991-2020) tốc độ tăng thu 

ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 25,8%/năm, 

trong đó thu ngân sách nội địa tăng 22,9%/năm và thu thuế xuất, nhập 

khẩu tăng 24,7%/năm. Từ năm 2009 thu ngân sách nội địa cán mốc trên 

1.000 tỷ đồng và năm 2014 cán mốc trên 5.000 tỷ đồng. Thu thuế xuất 

nhập khẩu cán mốc trên 1.000 tỷ đồng vào năm 2013 và năm 2014 đạt 

mốc trên 5.000 tỷ đồng. 

2.6. Đời sống các tầng lớp dân cư được cải thiện; sự nghiệp văn 

hóa, giáo dục, y tế và các lĩnh vực xã hội khác có những tiến bộ đáng kể; 

quốc phòng - an ninh đảm bảo, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững 

Kinh tế liên tục tăng trưởng với tốc độ khá; đồng thời, các ngành, 

các địa phương triển khai thành công chương trình mục tiêu quốc gia về 

xóa đói, giảm nghèo và nhiều chương trình liên quan khác nên đời sống 
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dân cư nhìn chung được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân 1 người 1 

tháng của dân cư đã tăng từ 158 nghìn đồng năm 1996 lên 400 nghìn 

đồng năm 2006, tăng 1,5 lần so với năm 1996, đến năm 2016 đạt 

2.144,2 nghìn đồng, tăng 5 lần so với năm 2006 và tăng 12,6 lần so với 

năm 1996, đến năm 2019 đạt 3.122,7 nghìn đồng, tăng 0,5 lần so với 

năm 2016, tăng 6,8 lần so với năm 2006 và tăng 18,8 lần so với năm 

1996. Công tác giảm nghèo được triển khai tích cực, tỷ lệ hộ nghèo 

giảm từ 30% năm 1991 xuống 13,1% năm 2009 và xuống còn 4,53% 

năm 2019 (theo chuẩn nghèo quy định cho từng thời kỳ). 

 

Giáo dục đào tạo được đổi mới và đạt kết quả tích cực. Khi tái lập 

tỉnh, hệ thống giáo dục hoạt động trong điều kiện hết sức khó khăn, 

công tác xã hội hóa giáo dục đạt kết quả thấp, cơ sở vật chất, trường 

lớp, thiết bị dạy học thiếu thốn, xuống cấp; số học sinh trong độ tuổi 

đến trường thấp, công tác quản lý giáo dục còn nhiều hạn chế. Sau 30 

năm, hệ thống giáo dục từng bước hoàn thiện. Thực hiện quy hoạch lại 

hệ thống trường lớp đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân. Đội ngũ 

cán bộ quản lý, giáo viên được đồng bộ hơn về cơ cấu, chuẩn hóa về 

trình độ đào tạo. Cơ sở vật chất trường học từng bước được đầu tư 

khang trang theo hướng chuẩn hóa. 100% số trường học được xây dựng 

kiên cố và bán kiên cố, trong đó tỷ lệ trường được xây dựng kiên cố trên 

92% (cấp học mầm non trên 85%). Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm 

non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học học đúng độ tuổi mức 

độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 2. Chất lượng giáo dục toàn diện 
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được nâng lên, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT hàng năm trên 97%. Từ 

khi tái lập tỉnh đến nay, Hà Tĩnh có 06 học sinh đạt giải tại các kỳ thi 

học sinh giỏi quốc tế và khu vực (02 huy chương vàng, 01 huy chương 

bạc, 01 huy chương đồng Toán quốc tế, 01 huy chương vàng Toán khu 

vực Đông Nam Á, 01 huy chương bạc Tin học châu Á). Công tác xã hội 

hóa giáo dục đạt kết quả khá góp phần xây dựng trường đạt chuẩn quốc 

gia theo tiêu chí nông thôn mới. 

Quy mô, chất lượng giáo dục chuyên nghiệp ngày càng được nâng 

lên. Hoạt động đào tạo của Đại học Hà Tĩnh chuyển biến rõ nét, nhất là 

đào tạo nguồn nhân lực cho các khu kinh tế và các dự án trọng điểm; 

đào tạo học sinh Lào; thực hiện sáp nhập trường Trung cấp Nông 

nghiệp vào Đại học Hà Tĩnh để nâng cao chất lượng đào tạo và giảm 

bớt đầu mối. 

Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng, 

chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, đáp ứng cơ bản yêu cầu của 

Nhân dân. Khi tái lập tỉnh, công tác y tế còn nhiều hạn chế, chất lượng 

khám, điều trị ở các tuyến yếu, nhất là y tế cơ sở; các bệnh dịch chậm 

được khống chế, dập tắt, nhất là dịch sốt rét; công tác quản lý ngành y 

nhiều yếu kém; cơ sở vật chất, thiết bị y tế thiếu thốn, xuống cấp; đội 

ngũ y bác sĩ thiếu về số lượng, trình độ hạn chế; chỉ đạt 2,4 bác sỹ/1 vạn 

dân. Đến nay, tổ chức bộ máy y tế đã dần tinh gọn, nâng cao hiệu quả 

hoạt động và thực hiện phân cấp quản lý y tế cơ sở theo Nghị quyết 

Trung ương 6 khóa XII. Y tế dự phòng được tăng cường, kịp thời ngăn 

chặn các bệnh dịch nguy hiểm, kiểm soát tốt các bệnh dịch lớn. Trình 

độ, năng lực, y đức của đội ngũ thầy thuốc và cán bộ, nhân viên y tế có 

nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng khám, chữa bệnh được nâng 

lên; tiếp cận nhiều dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu, dịch vụ tuyến Trung 

ương. Bệnh viện Đa khoa tỉnh và 05 bệnh viện đa khoa tuyến huyện đã 

trở thành bệnh viện vệ tinh của Trung ương (Bệnh viện Đa khoa tỉnh là 

vệ tinh của các bệnh viện Bạch Mai, Phụ sản Trung ương, Nhi Trung 

ương, Trung ương Huế, Tim Hà Nội. Bệnh viện Đa khoa Hương Sơn, 

Thị xã Kỳ Anh, Cẩm Xuyên là vệ tinh của Bệnh viện E; Bệnh viện Đa 

khoa Thành phố, Lộc Hà là vệ tinh của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội). 
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Hiện có 77,5% trạm y tế có bác sĩ; 98,5% xã, phường, thị trấn đạt tiêu 

chí quốc gia về y tế; 46 giường bệnh/vạn dân; 9,9 bác sỹ/vạn dân; tỷ lệ 

trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn 8,9%. Cải cách hành 

chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh từng bước 

được đẩy mạnh; người dân bước đầu được theo dõi quản lý sức khỏe 

qua hệ thống hồ sơ điện tử. 

Văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao có nhiều chuyển biến tích 

cực, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị và đời sống tinh thần của Nhân 

dân. Những năm đầu tái lập, đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân 

nhìn chung còn thấp, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biển ngang; văn 

hóa cơ sở phát triển chưa đều, hoạt động văn hóa, văn nghệ chưa đáp 

ứng kịp yêu cầu cuộc sống; một số tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan và các 

tệ nạn xã hội vẫn còn tồn tại. Đến nay, công tác bảo tồn, phát huy giá trị 

di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được chú trọng. Toàn  tỉnh hiện có 

trên 1.800 di tích lịch sử - văn hoá đã được kiểm kê, trong đó có 2 di 

tích quốc gia đặc biệt là Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu lưu niệm 

Đại Thi hào Nguyễn Du, 82 di tích cấp quốc gia và 520 di tích được xếp 

hạng cấp tỉnh với đủ các loại hình (di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ 

thuật, di tích khảo cổ và di tích danh thắng), nhất là các di sản được 

UNESCO vinh danh như: Ca trù, Dân ca Ví - Giặm Nghệ Tĩnh, Mộc 

bản trường học Phúc Giang, sách Hoàng Hoa sứ trình đồ. Phong trào 

toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh tạo lan tỏa sâu rộng. Toàn tỉnh hiện có 90% 

gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Công tác xã hội hóa xây dựng 

các thiết chế văn hóa, thể thao đạt kết quả tích cực. Quy mô, chất lượng 

phong trào thể thao quần chúng ngày càng được nâng cao. Thể thao 

thành tích cao có bước phát triển mới, một số môn đã đạt trình độ khu 

vực và châu Á như karatedo, đua thuyền, điền kinh. 

Quốc phòng - an ninh đảm bảo, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được 

giữ vững. Thực hiện tốt Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị 

(Khóa IX) về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới và Nghị 

quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) “Về tiếp tục xây dựng 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ 
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vững chắc trong tình hình mới”. Chủ động huy động các lực lượng 

phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Tuyến an ninh biên giới, bờ 

biển, nội địa được giữ vững. Thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh 

trong và ngoài khu kinh tế Vũng Áng. Mở các đợt tấn công truy quét 

hiệu quả các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm nguy hiểm, tội phạm 

xuyên quốc gia, các loại tội phạm về kinh tế... Đảm bảo an ninh trật tự 

và an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp 

kiềm chế tai nạn giao thông. 

2.7. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đạt được những 

kết quả toàn diện, góp phần làm thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn 

và tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư 

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh và Chương trình 

hành động số 852-CTr/TU, ngày 10/11/2008 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh; để tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng 

cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân, ngày 19/5/2009, Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã ra Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 

19 tháng 5 năm 2009 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hà Tĩnh giai 

đoạn 2009-2015 và định hướng đến năm 2020. Nghị quyết đã đánh giá 

thực trạng nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Hà Tĩnh từ sau ngày 

tái lập tỉnh đến nay và đưa ra mục tiêu chung là: “Phát triển nông 

nghiệp toàn diện gắn với công nghiệp, dịch vụ theo hướng hiện đại, bền 

vững; hình thành các vùng sản xuất hàng hoá tập trung; đẩy mạnh cơ 

giới hoá, điện khí hoá và áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công 

nghệ mới vào sản xuất, đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả; giải 

quyết tốt các nhu cầu thiết yếu về lương thực, thực phẩm, môi trường 

bền vững không những cho dân cư nông thôn mà cả dân cư công nghiệp 

và đô thị. Phát triển công nghiệp, dịch vụ gắn với chiến lược phát triển 

nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân; từng bước điều 

chỉnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và các hình thức tổ chức sản xuất 

hợp lý. Xây dựng nông thôn mới theo hướng truyền thống, văn minh, 

hiện đại, có kết cấu hạ tầng phù hợp với quy hoạch không gian làng, xã, 
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quy hoạch kinh tế - xã hội của ngành và địa phương; giữ gìn và phát 

huy bản sắc văn hoá dân tộc; đảm bảo môi trường sinh thái… nhanh 

chóng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, rút ngắn 

khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, 

miền, đặc biệt quan tâm vùng miền núi, vùng sâu, vùng tái định cư; 

nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng giai cấp nông dân 

mới theo ý thức tự vươn lên, có khả năng làm chủ nông thôn mới. Đảm 

bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”. Nghị quyết cũng đề ra 

các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2010, 2015 và mục tiêu định hướng chủ 

yếu đến năm 2020, trong đó nhấn mạnh các chỉ tiêu về tốc độ tăng 

trưởng nông, lâm nghiệp và thủy sản, giá trị sản xuất trên 1 ha diện tích, 

thu nhập bình quân, tỉ lệ hộ nghèo, các tiêu chí nông thôn mới… 

Năm 2008, Hà Tĩnh triển khai thực hiện chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới trong điều kiện bình quân mỗi xã chỉ 

đạt 3,5 tiêu chí/xã, không có xã đạt trên 08 tiêu chí, 183 xã đạt dưới 5 

tiêu chí, trong đó có 20 xã không đạt tiêu chí nào. Hầu hết các xã chỉ có 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, chưa có các loại quy hoạch theo 

yêu cầu xây dựng nông thôn mới. Sau hơn 10 năm, Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi căn bản diện mạo 

nông thôn; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được 

nâng lên. Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới vượt chỉ tiêu và về 

đích trước 02 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII 

đề ra. Đến nay, có 84,6% tổng số xã đạt chuẩn; 8 xã đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao; huyện Nghi Xuân và huyện Can Lộc đạt chuẩn nông 

thôn mới; thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh hoàn thành xây dựng 

nông thôn mới; các huyện: Vũ Quang, Đức Thọ, Lộc Hà, Thạch Hà, 

Cẩm Xuyên có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xây dựng khu 

dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu đạt kết quả nổi bật, là cách làm sáng tạo, 

thiết thực, tạo tiền đề vững chắc cho việc duy trì, nâng cao chất lượng 

và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2020, toàn tỉnh 

có 578 khu dân cư kiểu mẫu; 6.744 vườn mẫu nông thôn mới. 

Như vậy, nhìn vào bức tranh tổng quan về tình hình kinh tế - xã 

hội trong 30 năm (1991-2020) có thể nhận thấy tăng trưởng kinh tế là 
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tiền đề hết sức quan trọng cho phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế Hà 

Tĩnh trong những năm gần đây đạt khá, GRDP bình quân đầu người 

tăng nhanh. Thu ngân sách tăng, cơ cấu thu ngân sách có chuyển biến 

tích cực. Nhờ đó, mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế bước đầu đạt kết quả 

tốt, việc chuyển đổi mô hình kinh tế tiếp tục phát triển cả về chiều sâu 

lẫn chiều rộng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực với việc 

giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng khu vực công 

nghiệp - xây dựng và khu vực dịch vụ đảm bảo mục tiêu đề ra. 

Hiện nay, không chỉ riêng tỉnh Hà Tĩnh là tăng trưởng theo chiều 

rộng, dựa vào đầu tư, khai thác tài nguyên theo hướng công nghiệp hóa. 

Rất nhiều tỉnh, thành phố khác cũng đang gặp phải vấn đề này. Do đó, 

yêu cầu đặt ra là phải có những công cụ giúp tái phân bổ các yếu tố sản 

xuất trong nền kinh tế tới những ngành, khu vực có hiệu quả sản xuất 

cao hơn (nâng cao hiệu quả phân bổ) mà chính điều này sẽ làm thay đổi 

cơ cấu ngành, cơ cấu đầu tư, cơ cấu thành phần kinh tế. Đây chính là 

quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và nếu quá trình này được thực hiện 

đúng lộ trình với quyết tâm chính trị cao sẽ giúp tỉnh Hà Tĩnh có được 

mô hình tăng trưởng mới, bền vững, có sức cạnh tranh và hiệu quả hơn. 

III. NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 

1. Kết quả đạt đƣợc 

1.1. Khu vực sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển 

toàn diện, một số sản phẩm chủ lực phát triển với tốc độ cao, quy mô 

sản phẩm tương đối lớn được hình thành rõ nét. Sản xuất đang gắn 

với chế biến và tiêu thụ từng bước được hình thành. Liên kết kinh tế, 

xã hội hóa sản xuất ngày càng phát triển 

Tốc độ tăng trưởng bình quân GRDP của khu vực nông, lâm 

nghiệp và thủy sản trong 30 năm (1991-2020) ước đạt 3,99%/năm, 

trong đó: giai đoạn năm 1991-1995 tăng cao nhất với mức tăng bình 

quân hàng năm là 9,47%/năm và giai đoạn năm 2006-2010 do ảnh 

hưởng của 2 đợt lũ lịch sử năm 2007 và 2010 nên mức tăng bình quân 

hàng năm giai đoạn này đạt thấp nhất với mức tăng 0,35%/năm. Giai 

đoạn 2016-2020 ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản gặp phải sự cố 



 

34 

môi trường biển, bão giá trong chăn nuôi lợn, bệnh đạo ôn cổ bông trên 

lúa vụ Xuân 2017 và dịch tả lợn châu Phi kéo dài từ 2019 sang 2020 

nên tốc độ tăng trưởng bình quân của giai đoạn này cũng chỉ đạt 

1,26%/năm. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy 

sản theo hướng giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi trong 

nội ngành nông nghiệp; tăng tỷ trọng lâm nghiệp và thủy sản trong tổng 

giá trị ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản. Cơ cấu nội ngành chuyển 

dịch theo hướng phát triển các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực. 

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản được tập trung chỉ đạo quyết liệt 

trên các mặt trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản. Nổi bật là 

chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới với 10 chữ “chủ động, 

sáng tạo, bài bản, quyết liệt, hiệu quả”. 

Tốc độ tăng GRDP ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản từng giai đoạn 

trong 30 năm (1991-2020) 
Đơn vị tính: % 

 
Nông, lâm 
nghiệp và 
thủy sản 

Chia ra 

Nông 
nghiệp 

Lâm nghiệp Thủy sản 

Tốc độ tăng bình quân mỗi năm  
trong 30 năm (1991-2020) 4,00 4,34 1,47 4,43 

Giai đoạn 5 năm 1991-1995 9,47 13,50 -6,44 0,77 

Giai đoạn 5 năm 1996-2000 4,51 4,62 2,47 5,44 

Giai đoạn 5 năm 2001-2005 4,20 3,87 2,44 8,31 

Giai đoạn 5 năm 2006-2010 0,35 0,08 1,95 1,23 

Giai đoạn 5 năm 2011-2015 5,48 5,63 6,05 3,98 

Giai đoạn 5 năm 2016-2020 1,33 0,63 1,12 6,30 

Cơ cấu ngành      

1991 100,00 83,07 8,01 8,92 

1995 100,00 84,63 7,57 7,80 

2000 100,00 83,99 6,94 9,07 

2005 100,00 84,07 6,09 9,84 

2010 100,00 80,56 7,98 11,46 

2015 100,00 81,53 7,98 10,49 

2020 100,00 77,39 8,32 14,29 



 

35 

1.2. Kết quả sản xuất nông nghiệp trong 30 năm (1991-2020) 

tăng trưởng khá; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng 

nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng 

nông thôn mới 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến bất thường, dịch 

bệnh gia súc, gia cầm liên tiếp xảy ra, nhưng sản xuất nông nghiệp vẫn 

đạt được những kết quả vượt trội. Nông nghiệp tăng trưởng ổn 

định, đảm bảo nhu cầu lương thực, thực phẩm, từng bước hình thành 

vùng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến. Chăn nuôi dần trở 

thành ngành sản xuất chính và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nông 

nghiệp. Nhiều giống mới, quy trình kỹ thuật tiên tiến được áp dụng vào 

sản xuất cây trồng, vật nuôi góp phần tăng năng suất và chất lượng. Tỷ 

lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tăng khá, nhất là khâu làm 

đất, thu hoạch và vận chuyển. Từng bước hình thành vùng sản xuất tập 

trung theo hướng sản xuất hàng hóa, mô hình cánh đồng lớn; hình thành 

một số mô hình sản xuất rau an toàn, sản xuất nông nghiệp sạch, nông 

nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao. 

Sản xuất nông nghiệp luôn chịu ảnh hưởng rất lớn từ yếu tố thời 

tiết, nhất là các đợt lũ lụt. Trong 30 năm qua, tốc độ tăng trưởng bình 

quân GRDP của ngành nông nghiệp ước đạt 4,34%/năm, trong đó: giai 

đoạn 1991-1995 đạt mức tăng cao với mức tăng bình quân hàng năm đạt 

13,5%/năm và giai đoạn năm 2006-2010 do ảnh hưởng nặng nề bởi 2 

trận lũ năm 2007 và 2010 nên đạt mức tăng trưởng thấp nhất là 

0,08%/năm. Cơ cấu ngành ngành nông nghiệp trong khu vực nông, lâm 

nghiệp và thủy sản vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhưng đang có xu hướng 

giảm dần. Năm 1991 cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp chiếm 83,07% 

trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, năm 2000 chiếm 83,99%, 

năm 2010 chiếm 80,57% và đến năm 2020 ước tính chiếm 77,39%. 

Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2020 ước tính đạt 

544.641 tấn, đảm bảo mục tiêu Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVIII đề ra, tăng 1,8 lần so với năm 1991, tăng 0,4 lần so với năm 
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2000 và tăng 0,2 lần so với năm 2010, trong đó: sản lượng lúa ước đạt 

501.922 tấn, tăng 1,6 lần so với năm 1991, tăng 0,3 lần so với năm 

2000 và tăng 0,2 lần so với năm 2010; ngô 42.719 tấn, tăng 15,2 lần so 

với năm 1991, tăng 6,3 lần so với năm 2000 và tăng 0,5 lần so với năm 

2010. Do sản lượng lúa nói riêng và sản lượng lương thực có hạt nói 

chung tăng nên mặc dù dân số tăng nhưng sản lượng lương thực có hạt 

bình quân đầu người vẫn tăng từ 160 kg/người năm 1991 lên 315 

kg/người năm 2000 (tăng 96,9% so với năm 1991), năm 2010 là 359 

kg/người (tăng 14% so với năm 2000) và đến năm 2020 ước đạt 419 

kg/người (tăng 16,7% so với năm 2010 và tăng 161,9% so với năm 

1991). Sản xuất lương thực đạt được kết quả như trên là do việc thay 

đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu bộ giống, áp dụng khoa học kỹ thuật vào 

sản xuất và các chính sách hỗ trợ bà con nông dân về giống, phân bón 

một cách kịp thời và có hiệu quả cũng đã góp phần tích cực làm cho 

kết quả sản xuất tăng lên. Đặc biệt, chuyển mạnh về cơ cấu mùa vụ, cơ 

bản xóa bỏ được trà Xuân sớm, tăng nhanh diện tích lúa trà Xuân 

muộn, bố trí trà Xuân trung hợp lý; đưa nhanh các giống mới, cơ cấu 

lại bộ giống lúa chủ lực theo hướng ngắn ngày, có năng suất và chất 

lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm mạnh về số lượng giống 

trên trà gieo cấy đã bước đầu phát huy được hiệu quả. Cây ngô tăng cả 

diện tích gieo trồng và năng suất. Nét mới trong gieo trồng ngô những 

năm vừa qua là bước đầu đã hình thành một số vùng trồng ngô nguyên 

liệu với sự kết hợp giữa nông dân và doanh nghiệp. 

Phát huy hiệu quả từ kinh tế vườn đồi, nhiều địa phương đã 

chuyển một phần diện tích rừng nghèo kiệt sang trồng các loại cây lâu 

năm có giá trị kinh tế cao; đồng thời tăng cường khai thác diện tích đất 

trống, đồi núi trọc chưa sử dụng, nhất là diện tích đất đồi núi chưa sử 

dụng ở các huyện Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, Can Lộc... phát 

triển cây ăn quả, cao su, chè nên diện tích cây lâu năm năm 2020 ước 

tính đạt 32.016 ha, tăng 3,7 lần so với năm 1994, tăng 1,8 lần so với 

năm 2000 và tăng 0,5 lần so với năm 2010. 
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Sản lượng lương thực có hạt qua các năm trong 30 năm (1991-2020) 

 
Tổng số 

(Tấn) 

Trong đó: Lương thực 
bình quân  
đầu người  

(Kg) 

Lúa  
(Tấn) 

Ngô  
(Tấn) 

1991 193.322 190.091 2.640 160 

1995 334.476 327.771 6.633 264 

2000 401.548 395.652 5.833 315 

2005 486.816 454.126 32.690 390 

2010 442.159 414.387 27.772 359 

2015 553.688 521.513 32.175 439 

2020 544.641 501.922 42.719 419 

Trong sản xuất nông nghiệp, bên cạnh hoạt động trồng trọt thì 

hoạt động chăn nuôi trên địa bàn Hà Tĩnh đã phát triển khá. Kết quả 

quan trọng của ngành nông nghiệp là chăn nuôi chuyển mạnh từ quy mô 

nhỏ lẻ, phân tán sang hình thức gia trại, trang trại quy mô lớn, liên kết 

với doanh nghiệp; từng bước tổ chức lại chăn nuôi nông hộ theo hướng 

hình thành các tổ hợp tác quy mô vừa và nhỏ, liên kết giữa hộ chăn nuôi 

với doanh nghiệp, bước đầu phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá. 

Thực hiện tái cơ cấu đàn lợn giống theo hướng tạo dòng sản phẩm đồng 

nhất, có chất lượng cao, áp dụng công nghệ nuôi tiên tiến gắn với xây 

dựng thương hiệu. Tính đến thời điểm 01/01/2020, tổng đàn trâu hiện có 

là 67.177 con, giảm 15,2% so với năm 1991, giảm 32,3% so với năm 

2000 và giảm 29% so với năm 2010; đàn bò là 169.275 con, tăng 30,9% 

so với năm 1991, giảm 2,2% so với năm 2000 và tăng 1,8% so với năm 

2010; đàn lợn là 372.150 con, tăng 26,4% so với năm 1991, tăng 1,4% 

so với năm 2000 và tăng 4,5% so với năm 2010, đàn gia cầm là 8.950 

nghìn con, tăng 307,2% so với năm 1991, tăng 192,8% so với năm 2000 

và tăng 79,3% so với năm 2010; toàn tỉnh hiện có 736 cơ sở chăn nuôi 

lợn với quy mô từ 30 con trở lên, trong đó 126 cơ sở có quy mô trên 

300 con. Tổng đàn vật nuôi đang có sự biến động theo xu hướng đàn 
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trâu, bò giảm do nhu cầu về sức kéo và điều kiện chăn thả giảm và tăng 

đàn lợn, đàn gia cầm do các đối tượng vật nuôi này đang trở thành sản 

phẩm hàng hóa nông nghiệp và mang lại hiệu quả kinh tế khá cao và ổn 

định cho người chăn nuôi. 

1.3. Kết quả sản xuất lâm nghiệp chuyển mạnh từ sản xuất lâm 

nghiệp truyền thống sang phát triển lâm nghiệp xã hội, hình thành các 

vùng rừng trồng nguyên liệu tập trung, thâm canh theo quy hoạch 

Hoạt động sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh trong 30 

năm qua đã có bước phát triển đáng kể. Tốc độ tăng trưởng bình quân 

GRDP của ngành lâm nghiệp giai đoạn 1991-2020 ước đạt 

1,47%/năm, trong đó: giai đoạn 2011-2015 đạt mức tăng bình quân 

hàng cao nhất là 6,05%/năm và giai đoạn 1991-1995 có mức tăng 

trưởng thấp nhất là -6,44%/năm. Cơ cấu ngành lâm nghiệp trong khu 

vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng nhỏ nên tác động 

không nhiều đến tăng trưởng kinh tế chung. Năm 1991 cơ cấu kinh tế 

ngành lâm nghiệp chiếm 8,01% trong khu vực nông, lâm nghiệp và 

thủy sản, năm 2000 chiếm 6,94%, năm 2010 chiếm 7,98% và đến năm 

2020 ước tính chiếm 8,32%. 

Sản xuất lâm nghiệp đã chuyển đổi dần từ khai thác sang tập trung 

gây dựng vốn rừng với nhiều chương trình, dự án trồng rừng tập trung 

và đẩy mạnh việc giao đất, giao rừng ổn định lâu dài cho các hộ gia 

đình. Tính chung 30 năm (1991-2020), cả tỉnh đã trồng được 164.556 

ha rừng tập trung. Diện tích rừng được chăm sóc năm 2020 ước đạt 

41.000 ha, tăng 216,3 lần so với năm 1991, tăng 2 lần so với năm 2000 

và tăng 1,1 lần so với năm 2010. Do vậy, diện tích rừng và độ che phủ 

rừng những năm gần đây đã tăng lên đáng kể. 

Sau nhiều năm đẩy mạnh trồng và chăm sóc rừng, đến nay diện 

tích rừng kinh tế (hay còn gọi là rừng sản xuất), nhất là rừng nguyên 

liệu giấy đã đến chu kỳ khai thác sản phẩm nên sản lượng gỗ khai thác 

ước tính năm 2020 đạt 358.000 m3, tăng 6,9 lần so với năm 1991, tăng 

11,6 lần so với năm 2000 và tăng 3,2 lần so với năm 2010. Tính chung 
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30 năm (1991-2020) cả tỉnh đã khai thác được 4,17 triệu m3 gỗ các loại, 

bình quân mỗi năm khai thác 0,14 triệu m3 gỗ các loại, trong đó giai 

đoạn 2010-2020 khai thác đạt 3,37 triệu m3 gỗ, chiếm 80,8% tổng sản 

lượng gỗ khai thác trong 30 năm qua. Đây cũng chính là nguồn nguyên 

liệu chủ lực trong hoạt động xuất khẩu dăm gỗ của địa phương trong 

thời gian qua. 

Song song với công tác trồng và khai thác rừng thì công tác quản 

lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, 

hiệu quả, chú trọng bảo vệ rừng tại gốc; tăng cường công tác kiểm tra 

giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, kiên quyết 

cưỡng chế, tháo dỡ các xưởng cưa xẻ, cơ sở chế biến gỗ trái phép, 

không đảm bảo tiêu chí theo quy hoạch phát triển chế biến lâm sản 

giai đoạn 2012 - 2020, định hướng đến năm 2030 ban hành theo Quyết 

định số 111/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh, kiểm soát 

vận chuyển lâm sản trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Hoàn thành việc 

kiện toàn, sắp xếp lại các ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; 

bố trí hợp lý hệ thống trạm bảo vệ rừng, trạm kiểm soát lâm sản trên 

toàn tỉnh. Xây dựng và thực hiện Đề án giao đất, cho thuê đất gắn với 

giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai 

đoạn 2013-2015 theo Quyết định số 3952/QĐ-UBND ngày 06/12/2013 

của UBND tỉnh. 

1.4. Sản xuất thủy sản phát triển cả về quy mô, chất lượng và 

giá trị; tăng nhanh cả sản lượng nuôi trồng và khai thác, nhưng sản 

lượng khai thác thủy hải sản vẫn chiếm tỷ trọng lớn 

Sản xuất thủy sản trong 30 năm qua phát triển tương đối khá trên 

cả lĩnh vực nuôi trồng và khai thác. Tốc độ tăng trưởng bình quân 

GRDP của ngành thủy sản trong 30 năm (1991-2020) ước đạt 

4,43%/năm, trong đó: giai đoạn năm 2001-2005 tăng cao nhất với mức 

tăng bình quân hàng năm là 8,31%/năm và giai đoạn năm 1991-1995 

đạt mức tăng bình quân hàng năm thấp nhất là 0,77%/năm. 
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Ước tính năm 2020, sản lượng thủy sản đạt 55.918 tấn, tăng 3,3 

lần so với năm 1991, tăng 1,3 lần so với năm 2000 và tăng 0,6 lần so 

với năm 2010. Trong đó: sản lượng nuôi trồng ước đạt 15.798 tấn, 

chiếm 28,3% tổng sản lượng thủy sản, tăng 23,4 lần so với năm 1991, 

tăng 4,3 lần so với năm 2000 và tăng 0,6 lần so với năm 2010; sản 

lượng khai thác ước đạt 40.120 tấn, chiếm 71,7% tổng sản lượng thủy 

sản, tăng 2,2 lần so với năm 1991, tăng 0,9 lần so với năm 2000 và tăng 

0,5 lần so với năm 2010. Tính chung 30 năm qua, tổng sản lượng thủy 

sản đạt 927.725 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng đạt 231.358 tấn, 

chiếm 33,2% và sản lượng khai thác 696.367 tấn, chiếm 66,8%. Như 

vậy, tính từ khi tái lập tỉnh đến nay sản lượng thủy hải sản nuôi trồng và 

đánh bắt bình quân mỗi năm đạt 30.924 tấn/năm. 

Những năm đầu tái lập, việc khai thác, chế biến thủy, hải sản kém 

phát triển. Phương tiện đánh bắt lạc hậu; tổ chức hậu cần nghề cá nhỏ 

lẻ, manh mún; tình trạng nổ mìn, đánh bắt tận diệt thủy, hải sản còn phổ 

biến. Đến nay, sản xuất thủy sản tiếp tục phát triển cả về quy mô, chất 

lượng và giá trị. Hoạt động nuôi trồng thủy, hải sản chuyển mạnh từ 

hình thức hộ gia đình sang tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp. Đầu tư 

phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ; mở rộng khai thác vùng lộng và vùng 

khơi; phát triển các tổ đội sản xuất trên biển, hình thành các nghiệp 

đoàn nghề cá. Nhiều địa phương vùng ven biển như Nghi Xuân, Lộc 

Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh đã đẩy mạnh đầu tư khai thác các 

bãi triều, đầm phá, đất ngập mặn ven biển và đào ao trên cát mở rộng 

diện tích nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ. Do đó, hoạt động nuôi 

trồng thủy sản trên địa bàn đã có bước phát triển đáng kể, tăng cả về 

diện tích nuôi trồng và sản lượng. Sản lượng thủy sản khai thác vẫn duy 

trì tốc độ tăng qua các năm và chiếm tỷ trọng trên 70% tổng sản lượng 

thủy sản. Khai thác thủy sản đã chuyển hướng mạnh giảm dần khai thác 

vùng ven bờ, tăng vùng lộng và vùng khơi, với các nghề mới: rê khơi, 

câu khơi, bóng ghẹ, bóng mực, chụp mực, chụp cá…hạn chế đánh bắt 

nội địa nhằm bảo đảm nguồn thủy sản. 
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Sản lượng thủy sản qua các năm trong 30 năm (1991-2020) 

Đơn vị tính: Tấn 

 Tổng  
số 

Chia theo nguồn thủy sản 

Nuôi trồng Khai thác 

1991 13.116 648 12.468 

1995 16.808 1.677 15.131 

2000 23.899 2.975 20.924 

2005 29.688 9.569 20.119 

2010 36.120 9.999 26.121 

2015 48.967 13.475 35.492 

2020 55.918 15.798 40.120 

1.5. Số hộ sống ở khu vực nông thôn và hộ sống ở khu vực 

thành thị có tham gia hoạt động nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 

nhẹ. Trong đó, chủ yếu tăng số hộ sống ở khu vực thành thị có tham 

gia hoạt động nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, còn số hộ ở khu vực 

nông thôn nhìn chung ổn định 

Theo kết quả TĐT NTNN&TS năm 2016, tính đến thời điểm 

01/7/2016, toàn tỉnh có 315.096 hộ sống ở khu vực nông thôn và hộ sống 

ở khu vực thành thị có tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, 

diêm nghiệp và thuỷ sản, bằng 111,94% (tăng 33.614 hộ) so với thời 

điểm 01/7/2001, bằng 108,87% (tăng 25.664 hộ) so với thời điểm 

01/7/2006 và bằng 101,37% (tăng 4.257 hộ) so với thời điểm 01/7/2011. 

Tốc độ tăng bình quân hàng năm về số hộ sống ở khu vực nông thôn và 

hộ sống ở khu vực thành thị có tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm 

nghiệp, diêm nghiệp và thuỷ sản giai đoạn 2011-2016 tăng chậm hơn giai 

đoạn 2001-2006 và giai đoạn 2006-2011 (giai đoạn 2001-2006 tăng 

0,56%/năm, giai đoạn 2006-2011 tăng 1,44%/năm và giai đoạn 2011-

2016 tăng 0,27%/năm). Như vậy, số hộ sống ở khu vực nông thôn và hộ 

sống ở khu vực thành thị có tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, 

diêm nghiệp và thuỷ sản năm 2016 tăng nhẹ so với năm 2011, chủ yếu 

tăng ở khu vực thành thị. Nguyên nhân do đối tượng điều tra ở khu vực 

thành thị năm 2016 rộng hơn so với năm 2011. Cuộc TĐT NTNN&TS 

năm 2016 quy định đối với hộ thành thị có tham gia hoạt động sản xuất 
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nông, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản dựa trên quy mô về diện tích, 

về số lượng vật nuôi và về lao động với đối tượng rộng hơn so với năm 

2011. Bên cạnh nguyên nhân khác nhau về việc xác định đối tượng điều 

tra ở khu vực thành thị thì việc tách, nhập hộ ở khu vực nông thôn cũng 

là một nguyên nhân làm cho số lượng hộ có sự biến động. 

Tổng số hộ phân theo thành thị và nông thôn 

Đơn vị tính: Hộ 

 

2001 2006 2011 2016 

Chỉ số phát triển  
bình quân/năm (%) 

Giai đoạn 
2001-2006 

Giai đoạn 
2006-2011 

Giai đoạn 
2011-2016 

TỔNG SỐ 281.482 289.432 310.839 315.096 100,56 101,44 100,27 

Hộ thành thị có 
tham gia sản xuất 
NLNTS 9.373 9.432 15.686 18.852 100,13 110,71 103,75 

Hộ nông thôn 272.109 280.000 295.153 296.244 100,57 101,06 100,07 

Số hộ sống ở khu vực nông thôn là 296.244 hộ (chiếm 94,02% 

tổng số), bằng 108,86% (tăng 24.135 hộ) so với thời điểm 01/7/2001, 

bằng 105,8% (tăng 16.244 hộ) so với thời điểm 01/7/2006 và bằng 

100,37% (tăng 1.091 hộ) so với thời điểm 01/7/2011; tốc độ tăng bình 

quân hàng năm về số hộ sống ở khu vực nông thôn giai đoạn 2011-2016 

tăng chậm hơn giai đoạn 2001-2006 và giai đoạn 2006-2011 (giai đoạn 

2001-2006 tăng 0,57%/năm, giai đoạn 2006-2011 tăng 1,06%/năm và 

giai đoạn 2011-2016 tăng 0,07%/năm). Đối với số lượng hộ ở khu vực 

nông thôn nhìn chung ổn định, chỉ tăng nhẹ. Nguyên nhân chủ yếu làm 

tăng số lượng hộ là do tăng dân số tự nhiên và do tách hộ. 

1.6. Số lượng hộ có tăng nhẹ nhưng số lượng nhân khẩu khu vực 

nông thôn lại giảm đã làm cho quy mô hộ ở khu vực nông thôn giảm 

Tổng số nhân khẩu của các hộ sống ở khu vực nông thôn có tại thời 

điểm 01/7/2016 là 937.337 nhân khẩu, bằng 81,81% (giảm 208.302 nhân 

khẩu) so với thời điểm 01/7/2001, bằng 87,06% (giảm 139.294 nhân 

khẩu) so với thời điểm 01/7/2006 và bằng 95,88% (giảm 40.307 nhân 

khẩu) so với thời điểm 01/7/2011; năm 2016 quy mô bình quân 3,16 
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người/hộ. Như vậy, mặc dù số hộ ở khu vực nông thôn tăng lên nhưng số 

nhân khẩu lại giảm đã làm cho quy mô nhân khẩu hộ nông thôn giảm 

đáng kể (từ bình quân 4,21 người/hộ năm 2001 giảm xuống 3,85 

người/hộ năm 2006, giảm xuống 3,31 người/hộ năm 2011 và giảm xuống 

còn 3,16 người/hộ năm 2016). Nguyên nhân, bên cạnh tỷ lệ tăng dân số 

tự nhiên có xu hướng giảm thì lao động ở khu vực nông thôn đi làm việc 

ở các địa phương khác tăng đã làm cho số lượng nhân khẩu giảm đáng 

kể. Chỉ có Thành phố Hà Tĩnh có số lượng nhân khẩu tăng 6,6% (tăng 

1.657 người) so với năm 2011, còn lại 12 huyện, thị xã đều có số nhân 

khẩu giảm, trong đó một số địa phương giảm mạnh như: Huyện Can Lộc 

giảm 4,95% (giảm 5.331 người), huyện Hương Sơn giảm 4,86% (giảm 

4.831 người), huyện Đức Thọ giảm 3,96% (giảm 3.625 người)... Bên 

cạnh đó cũng có những địa phương giảm nhẹ như: Huyện Cẩm Xuyên 

giảm 0,07% (giảm 80 người), huyện Nghi Xuân giảm 1,19% (giảm 906 

người)... Quy mô nhân khẩu bình quân của Hà Tĩnh đạt 3,16 người/hộ 

thấp hơn bình quân chung cả nước là 3,61 người/hộ và 14 tỉnh khu vực 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là 3,52 người/hộ. 

1.7. Cơ cấu về số hộ sống ở khu vực nông thôn và thành thị có 

tham gia hoạt động nông, lâm, diêm nghiệp và thuỷ sản có sự chuyển 

dịch giữa các ngành sản xuất theo xu thế tích cực theo hướng giảm 

dần hộ sản xuất nông nghiệp, tăng dần hộ sản xuất phi nông nghiệp 

Tổng số hộ phân theo ngành sản xuất chính 

Đơn vị tính: Hộ 

 
2001 2006 2011 2016 

Cơ cấu (%) 

2001 2006 2011 2016 

TỔNG SỐ 281.482 289.432 310.839 315.096 100,00 100,00 100,00 100,00 

Hộ NLN&TS 236.387 226.213 230.181 195.277 83,98 78,16 74,05 61,97 

Hộ CN&XD 8.654 11.682 16.297 29.451 3,07 4,04 5,24 9,35 

Hộ thương mại  
và dịch vụ 

17.915 26.425 35.296 51.263 6,36 9,13 11,36 16,27 

Hộ khác 18.526 25.112 29.065 39.105 6,58 8,67 9,35 12,41 
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Cơ cấu loại hộ phân theo ngành sản xuất chính (ngành kinh tế 

cấp I) năm 2016 so với năm 2001, 2006 và 2011 đã có sự chuyển dịch 

tích cực giữa các ngành kinh tế với xu thế chuyển dịch giảm các hộ 

sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản và tăng các hộ sản xuất ở các 

ngành kinh tế khác. Cơ cấu hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

trong tổng số hộ sống ở khu vực nông thôn và hộ sống ở khu vực 

thành thị có tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp 

và thuỷ sản đã giảm từ 83,98 năm 2001, xuống 78,16% năm 2006, 

xuống 74,05% năm 2011 và xuống còn 61,97% năm 2016. Đây là sự 

chuyển dịch phù hợp với xu thế chuyển dịch kinh tế trong giai đoạn 

hiện nay. Mặc dù số lượng và cơ cấu hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và 

thủy sản trong những năm qua đang chuyển dịch với xu thế giảm dần 

với mức giảm giai đoạn 2011-2016 gấp 3 lần so với giai đoạn 2006-

2011 nhưng nhìn chung vẫn còn cao, điều này thể hiện sự chuyển dịch 

vẫn còn chậm, các ngành sản xuất phi nông, lâm nghiệp và thủy sản 

tuy có phát triển nhưng chưa đủ mạnh, chưa tạo ra sự đột phá và chưa 

đáp ứng được với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói chung và cơ 

cấu kinh tế khu vực nông thôn nói riêng. 

Tỷ lệ hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trong tổng số hộ 

sống ở khu vực nông thôn và hộ sống ở khu vực thành thị có tham gia 

hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thuỷ sản của Hà 

Tĩnh vẫn cao hơn mức bình quân chung cả nước cũng như 14 tỉnh khu 

vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (bình quân cả nước 54,47% 

và 14 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là 56,98%). 

1.8. Số lượng và cơ cấu hộ sống ở khu vực nông thôn phân theo 

ngành sản xuất chính đang có sự dịch chuyển tích cực theo xu hướng 

giảm các hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng các hộ sản 

xuất kinh doanh cá thể 

Mặc dù hiện nay ở khu vực nông thôn thì hoạt động sản xuất chủ 

yếu vẫn là sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản. Nhưng đang có sự 

chuyển dịch tích cực với xu thế giảm số lượng hộ sản xuất nông, lâm 

nghiệp và thủy sản và tăng ở các ngành công nghiệp, xây dựng, thương 

mại và dịch vụ. Đây là sự chuyển dịch tất yếu khi thực hiện tái cơ cấu 
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nền kinh tế và đặc biệt là trên địa bàn Hà Tĩnh đang triển khai nhiều dự 

án phát triển công nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ sản xuất nông, lâm nghiệp 

và thủy sản của Hà Tĩnh còn cao hơn mức bình quân chung cả nước 

cũng như 14 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, 

trong khi các ngành khác lại thấp hơn (trừ hộ khác). Năm 2016, tỷ lệ hộ 

sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 61,51% (bình quân chung 

cả nước là 53,66% và 14 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền 

Trung là 56,58%); tỷ lệ hộ sản xuất công nghiệp và xây dựng chiếm 

9,09% (bình quân chung cả nước là 20,45% và 14 tỉnh khu vực Bắc 

Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là 15,92%); tỷ lệ hộ thương mại và 

dịch vụ chiếm 16,2% (bình quân chung cả nước là 19,58% và 14 tỉnh 

khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là 19,06%); tỷ lệ hộ 

khác chiếm 13,20% (bình quân chung cả nước là 6,31% và 14 tỉnh khu 

vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là 8,44%). 

Tổng số hộ nông thôn phân theo ngành sản xuất chính 

Đơn vị tính: Hộ 

 

2001 2006 2011 2016 

Chỉ số phát triển (%) Cơ cấu (%) 

2006  
so  

2001 

2011  
so  

2006 

2016  
so  

2011 
2001 2006 2011 2016 

TỔNG SỐ 272.109 280.000 295.153 296.244 102,90 105,41 100,37 100,00 100,00 100,00 100,00 

Hộ nông,  
lâm nghiệp  
và thủy sản 227.113 216.781 214.495 182.220 95,45 98,95 84,95 83,46 77,42 72,67 61,51 

Hộ công 
nghiệp  
và XD 8.646 11.682 16.297 26.937 135,11 139,51 165,29 3,18 4,17 5,52 9,09 

Hộ thương 
mại và DV 17.841 26.425 35.296 47.997 148,11 133,57 135,98 6,56 9,44 11,96 16,20 

Hộ khác 18.509 25.112 29.065 39.090 135,67 115,74 134,49 6,80 8,97 9,85 13,20 

1.9. Ở khu vực nông thôn, hộ có nguồn thu nhập chính từ sản 

xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản giảm; hộ có nguồn thu nhập từ 

hoạt động sản xuất công nghiệp, xây dựng, thương nghiệp, vận tải, 

dịch vụ khác tăng lên, giai đoạn 2011-2016 diễn ra mạnh mẽ, toàn 

diện hơn giai đoạn 2006-2011 
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Tổng số hộ phân theo nguồn thu nhập chính khu vực nông thôn 

 Số lượng  (Hộ) Cơ cấu (%) 

2001 2006 2011 2016 2001 2006 2011 2016 

TỔNG SỐ 272.109 280.000 295.153 296.244 100,00 100,00 100,00 100,00 

Nông, lâm nghiệp  
và thủy sản 214.496 200.173 181.832 134.834 78,83 71,49 61,61 45,51 

Công nghiệp,  
xây dựng 9.662 13.589 24.502 42.925 3,55 4,85 8,30 14,49 

Thương mại  
và dịch vụ 20.820 27.013 38.122 53.328 7,65 9,65 12,92 18,00 

Nguồn khác 27.131 39.225 50.697 65.157 9,97 14,01 17,18 21,99 

Chuyển dịch cơ cấu hộ theo thu nhập có xu hướng giảm mạnh đối 

với hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng hộ công nghiệp, xây dựng, 

thương mại dịch vụ và hộ khác. 

Năm 2016, số hộ có thu nhập chính từ sản xuất nông, lâm nghiệp 

và thủy sản là 134.834 hộ, giảm 37,14% (giảm 79.662 hộ) so với năm 

2001, giảm 32,65% (giảm 65.339 hộ) so với năm 2011 và giảm 25,85% 

(giảm 46.998 hộ) so với năm 2011. Hộ có nguồn thu nhập chính từ sản 

xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản giai đoạn 2001-2006 giảm 

1,37%/năm, giai đoạn 2006-2011 giảm 1,9%/năm, giai đoạn 2011-2016 

giảm 5,81%/năm. Cơ cấu hộ có nguồn thu nhập chính từ sản xuất nông, 

lâm nghiệp và thuỷ sản ở khu vực nông thôn giảm mạnh từ 78,83% năm 

2001, xuống 71,49% năm 2006, xuống 61,61% năm 2011 và còn 

45,51% năm 2016. Các địa phương có số lượng và cơ cấu hộ có nguồn 

thu nhập chính từ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm mạnh so 

với năm 2011 như: Huyện Nghi Xuân bằng 62,22% (giảm 4.446 hộ), cơ 

cấu giảm 20,02%; huyện Can Lộc bằng 53,07% (giảm 10.212 hộ), cơ 

cấu giảm 32,99%; huyện Kỳ Anh bằng 62,74% (giảm 7.941 hộ), cơ cấu 

giảm 26,53%; huyện Lộc Hà bằng 60,8% (giảm 4.526 hộ), cơ cấu giảm 

21,77%; Thị xã Kỳ Anh bằng 50% (giảm 3.817 hộ), cơ cấu giảm 5,85%. 

Hộ có thu nhập chính từ công nghiệp và xây dựng giai đoạn 2001-

2016 tăng mạnh. Song đến nay, cơ cấu trong khu vực nông thôn còn 
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thấp, thiếu quy hoạch, kế hoạch phát triển. Hiệu quả hoạt động của các 

cơ sở sản xuất chưa cao, còn mang tính tự phát, thời vụ, chưa bền vững. 

Năm 2016 hộ có thu nhập chính từ công nghiệp, xây dựng là 42.925 hộ, 

tăng 3,4 lần (tăng 33.263 hộ) so với năm 2001. Hộ có nguồn thu nhập 

chính từ sản xuất công nghiệp và xây dựng giai đoạn 2001-2006 tăng 

7,06%/năm, giai đoạn 2006-2011 tăng 12,51%/năm, giai đoạn 2011-

2016 tăng 11,87%/năm. Cơ cấu hộ có thu nhập chính từ công nghiệp, 

xây dựng tăng nhanh từ 3,55% năm 2001, lên 4,85% năm 2006, lên 

8,3% năm 2011 và tăng lên chiếm 14,49% năm 2016. Các địa phương 

có số lượng và cơ cấu hộ có nguồn thu nhập chính từ sản xuất công 

nghiệp và xây dựng năm 2016 tăng mạnh so với năm 2011 như: Huyện 

Nghi Xuân tăng 120,7% (tăng 2.105 hộ), cơ cấu tăng 8,64%; huyện Can 

Lộc tăng 210,04% (tăng 4.476 hộ), cơ cấu tăng 13,69%; huyện Thạch 

Hà tăng 119,80% (tăng 3.122 hộ), cơ cấu tăng 8,86%; huyện Kỳ Anh 

tăng 245,42% (tăng 3.939 hộ), cơ cấu tăng 11,68%. 

Năm 2016, số hộ có nguồn thu nhập chính từ thương mại và dịch 

vụ là 53.328 hộ tăng 156% (tăng 32.508 hộ) so với năm 2001. Tốc độ 

tăng giai đoạn 2001-2006 tăng 5,35%/năm, giai đoạn 2006-2011 tăng 

7,13%/năm, giai đoạn 2011-2016 tăng 6,94%/năm và giai đoạn 2006-

2016 tăng 7,04%/năm. Cơ cấu hộ có thu nhập chính từ thương mại và 

dịch vụ tăng từ 7,65% năm 2001, tăng lên 9,65% năm 2006, lên 

12,92% năm 2011 và tăng lên chiếm 18% năm 2016. Các địa phương 

có số lượng và cơ cấu hộ có nguồn thu nhập chính từ thương mại và 

dịch vụ tăng mạnh so với năm 2011 như: Huyện Đức Thọ tăng 42,64% 

(tăng 1.297 hộ), cơ cấu tăng 4,22%; huyện Can Lộc tăng 104,10% 

(tăng 3.174 hộ), cơ cấu tăng 9,61%; huyện Thạch Hà tăng 75,22% 

(tăng 2.887 hộ), cơ cấu tăng 8,06%; huyện Kỳ Anh tăng 59,57% (tăng 

2.318 hộ), cơ cấu tăng 6,51%; huyện Lộc Hà tăng 41,69% (tăng 1.369 

hộ), cơ cấu tăng 5,85%. 

Năm 2016, số hộ có thu nhập chính từ nguồn thu khác là 65.157 

hộ, tăng 140,15% (tăng 38.026 hộ) so với năm 2001. Tốc độ tăng bình 

quân số hộ có nguồn thu nhập chính khác giai đoạn 2001-2006 tăng 
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7,65%/năm, giai đoạn 2006-2011 tăng 5,26%/năm và giai đoạn 2011-

2016 tăng 5,15%/năm. Cơ cấu hộ có thu nhập chính từ nguồn thu khác 

tăng từ 9,97% năm 2001, lên 14,01% năm 2006, lên 17,18% năm 2011 

và tăng lên chiếm 21,99% năm 2016. Các địa phương năm 2016 có số 

lượng và cơ cấu hộ có nguồn thu nhập chính từ nguồn khác tăng cao so 

với năm 2011 đó là: Huyện Can Lộc, huyện Nghi Xuân, huyện Đức 

Thọ, huyện Thạch Hà, huyện Kỳ Anh và huyện Lộc Hà. 

Năm 2016, số hộ có ngành sản xuất chính là nông, lâm nghiệp và 

thuỷ sản chiếm 61,51% tổng số hộ dân cư khu vực nông thôn nhưng số 

hộ có nguồn thu nhập chính từ sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

lại chỉ chiếm 45,51% tổng số hộ dân cư khu vực nông thôn. Điều này 

thể hiện rằng ở khu vực nông thôn thì số lao động tham gia sản xuất 

nông, lâm nghiệp và thuỷ sản vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhưng do bên cạnh 

sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản thì người dân còn tham gia hoạt 

động sản xuất ở các ngành nghề khác và cho thu nhập lớn hơn sản xuất 

nông, lâm nghiệp và thủy sản. Mặt khác, thực tế hiện nay ở khu vực 

nông thôn hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đang có số 

lao động tham gia lớn với khối lượng thời gian dàn trải nhiều, nhưng do 

hiệu quả kinh tế từ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản không cao 

nên số hộ có nguồn thu nhập chính từ hoạt động sản xuất nông, lâm 

nghiệp và thủy sản giảm. 

1.10. Số lượng lao động ở khu vực nông thôn đang tiếp tục giảm 

và có sự dịch chuyển mạnh với xu hướng giảm mạnh số lao động 

hoạt động sản xuất nông nghiệp và tăng ở các ngành nghề khác 

Số lượng lao động ở khu vực nông thôn đang tiếp tục giảm 

nhưng mức giảm giai đoạn 2011-2016 thấp hơn so với giai đoạn 2006-

2011. Số người trong độ tuổi lao động ở nông thôn năm 2016 toàn tỉnh 

là 434.117 người, bằng 91,01% (giảm 42.870 người) so với năm 2001, 

bằng 90,03% (giảm 48.072 người) so với năm 2006 và bằng 95,59% 

(giảm 20.047 người) so với năm 2011. Trong mức giảm chung về tổng 

số lao động ở khu vực nông thôn thì chỉ có lao động ngành nông 
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nghiệp giảm, còn lại các ngành khác đều tăng và tăng mạnh. Cụ thể 

nguồn lao động ở khu vực nông thôn tham gia ở các nhóm ngành như 

sau: Sản xuất nông nghiệp có 233.676 người, bằng 58,03% (giảm 

168.995 người) so với năm 2001, bằng 63,84% (giảm 132.363 người) 

so với năm 2006 và bằng 76,25% (giảm 72.802 người) so với năm 

2011; sản xuất lâm nghiệp có 5.612 người, bằng 554,54% (tăng 4.600 

người) so với năm 2001, bằng 230,85% (tăng 3.181 người) so với năm 

2006 và bằng 146,22% (tăng 1.774 người) so với năm 2011; sản xuất 

thủy sản có 13.842 người, bằng 65,04% (giảm 7.439 người) so với 

năm 2001, bằng 88,35% (giảm 1.825 người) so với năm 2006 và bằng 

110,2% (tăng 1.281 người) so với năm 2011; sản xuất công nghiệp có 

28.848 người, bằng 189,71% (tăng 13.642 người) so với năm 2001, 

bằng 139,11% (tăng 8.110 người) so với năm 2006 và bằng 128,53% 

(tăng 6.404 người) so với năm 2011; xây dựng có 38.065 người, bằng 

16,3 lần (tăng 35.731 người) so với năm 2001, bằng 301,96% (tăng 

25.459 người) so với năm 2006 và bằng 157,79% (tăng 13.941 người) 

so với năm 2011; các ngành thương mại và dịch vụ có 101.220 người, 

bằng 318,19% (tăng 69.409 người) so với năm 2001, bằng 171,15% 

(tăng 42.079 người) so với năm 2006 và bằng 130,42% (tăng 23.611 

người) so với năm 2011. Ngoài ra, đang còn có 12.854 người trong độ 

tuổi lao động nhưng không tham gia hoạt động kinh tế, bằng 481,06% 

(tăng 10.182 người) so với năm 2001, bằng 230,9% (tăng 7.287 người) 

so với năm 2006 và bằng 180,79% (tăng 5.744 người) so với năm 

2011. Nguyên nhân làm giảm số lượng lao động ở khu vực nông thôn 

là do một số xã đã chuyển thành phường. Bên cạnh đó, nhiều địa 

phương do thiếu việc làm nên lao động đã tham gia đi xuất khẩu lao 

động hoặc di chuyển đến các khu công nghiệp lớn, các khu đô thị tìm 

kiếm việc làm. Trong khi số lượng hộ ở khu vực nông thôn vẫn tăng 

nhẹ với mức tăng 0,37% thì số lượng lao động lại giảm 4,41% so với 

năm 2011, điều này cũng đồng nghĩa với việc quy mô lao động bình 

quân hộ đã giảm đáng kể từ 1,54 lao động/hộ năm 2011 xuống còn 

1,47 lao động/hộ năm 2016. 
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Số người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động 

 khu vực nông thôn phân theo ngành nghề 

 Số lượng (Người) Chỉ số phát triển (%) Cơ cấu (%) 

2001 2006 2011 2016 
2006  

so  
2001 

2011  
so  

2006 

2016  
so  

2011 
2001 2006 2011 2016 

TOÀN TỈNH 476.987 482.189 454.164 434.117 101,09 94,19 95,59 100,00 100,00 100,00 100,00 

Nông nghiệp 402.671 366.039 306.478 233.676 90,90 83,73 76,25 84,42 75,91 67,48 53,83 

Lâm nghiệp 1.012 2.431 3.838 5.612 240,22 157,88 146,22 0,21 0,50 0,85 1,29 

Thủy sản 21.281 15.667 12.561 13.842 73,62 80,17 110,20 4,46 3,25 2,77 3,19 

Công nghiệp 15.206 20.738 22.444 28.848 136,38 108,23 128,53 3,19 4,30 4,94 6,65 

Xây dựng 2.334 12.606 24.124 38.065 540,10 191,37 157,79 0,49 2,61 5,31 8,77 

Thương nghiệp 14.990 28.214 30.197 37.944 188,22 107,03 125,65 3,14 5,85 6,65 8,74 

Vận tải 2.695 4.734 7.028 11.854 175,66 148,46 168,67 0,57 0,98 1,55 2,73 

Dịch vụ khác 14.126 26.193 40.384 51.422 185,42 154,18 127,33 2,96 5,43 8,89 11,85 

Không làm việc 2.672 5.567 7.110 12.854 208,35 127,72 180,79 0,56 1,15 1,57 2,96 

Lao động ở khu vực nông thôn cũng đã có sự dịch chuyển mạnh 

giữa các ngành sản xuất. Tỷ lệ lao động sản xuất nông nghiệp đã giảm 

mạnh từ 84,42% năm 2001, xuống 75,91% năm 2006, xuống 67,48% 

năm 2011 và đến năm 2016 chỉ còn chiếm 53,83% (cả nước là 46,96% 

và 14 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là 46,72%); 

tỷ lệ lao động sản xuất lâm nghiệp tăng từ 0,21% năm 2001, lên 0,5% 

năm 2006, lên 0,85% năm 2011 và đến năm 2016 tăng lên 1,29% (cả 

nước là 0,83% và 14 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền 

Trung là 2,43%); tỷ lệ lao động sản xuất thủy sản năm 2001 là 4,46%, 

2006 là 3,25% đến năm 2011 giảm còn 2,77% và đến năm 2016 tăng 

lên 3,19% (cả nước là 3,59% và 14 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và 

Duyên hải miền Trung là 4,15%); tỷ lệ lao động sản xuất công nghiệp 

tăng từ 3,19% năm 2001, lên 4,3% năm 2006, lên 4,94% năm 2011 và 

đến năm 2016 tăng lên 6,65% (cả nước là 17,29% và 14 tỉnh khu vực 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là 12,5%); tỷ lệ lao động ngành 

xây dựng tăng từ 0,49% năm 2001, lên 2,61% năm 2006, lên 5,31% 
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năm 2011 và đến năm 2016 tăng lên 8,77% (cả nước là 6,89% và 14 

tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là 8,69%); tỷ lệ 

lao động trong ngành thương mại và dịch vụ cũng tăng từ 6,67% năm 

2001, lên 12,27% năm 2006, lên 17,09% năm 2011 và năm 2016 đã 

tăng lên 23,32% (cả nước là 21,62% và 14 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ 

và Duyên hải miền Trung là 22,74%). Như vậy, xu thế chuyển dịch cơ 

cấu lao động giảm tỷ lệ lao động trong ngành nông nghiệp và tăng tỷ lệ 

lao động ở các ngành lâm nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp, xây dựng và 

thương mại, dịch vụ. Tuy nhiên, mặc dù tỷ lệ lao động hoạt động sản 

xuất nông nghiệp đã giảm mạnh nhưng vẫn còn chiếm tỷ trọng lớn 

(53,83% tổng số lao động) và cao hơn mức bình quân chung cả nước 

cũng như 14 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Một 

số địa phương có tỷ lệ lao động trong nông nghiệp giảm mạnh và tăng ở 

các ngành sản xuất khác đó là: Thành phố Hà Tĩnh, Thị xã Hồng Lĩnh, 

huyện Nghi Xuân, huyện Can Lộc, huyện Thạch Hà, huyện Lộc Hà. 

1.11. Dồn điền, đổi thửa và tích tụ ruộng đất được một số địa 

phương quan tâm chỉ đạo và bước đầu hình thành sự chuyên nghiệp 

trong hoạt động trồng trọt 

Theo kết quả TĐT NTNN&TS, tính đến thời điểm 01/7/2016, đã 

có 75/230 xã tiến hành dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp, chiếm 

32,61% tổng số xã (bình quân chung cả nước là 25,55% và 14 tỉnh khu 

vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là 32,18%). Tổng diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp được dồn điền, đổi thửa là 32.518 ha, bình 

quân diện tích đất dồn điền, đổi thửa đạt 433,57 ha/xã (bình quân chung 

cả nước là 302,41 ha/xã và 14 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải 

miền Trung là 323,37 ha/xã). Trong đó, tổng diện tích đất trồng lúa 

được dồn điền, đổi thửa là 19.901 ha, chiếm 61,2% tổng diện tích đất 

được dồn điền, đổi thửa, bình quân diện tích đất trồng lúa được dồn 

điền, đổi thửa đạt 265,35 ha/xã (bình quân chung cả nước là 256,48 

ha/xã và 14 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là 

240,48 ha/xã). Như vậy, kết quả tích tụ ruộng đất của Hà Tĩnh đạt khá 

hơn so với bình quân chung cả nước cũng như 14 tỉnh khu vực Bắc 

Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. 
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Quy mô sản xuất cũng đã từng bước được nâng lên. Tỷ lệ hộ sử 

dụng đất sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản có quy mô từ 0,5 ha trở 

lên chiếm 22,95% tổng số hộ, tăng 7,05% so với năm 2011 (quy mô từ 

1 ha trở lên chiếm 9,69%, tăng 8,14% so với năm 2006). Tỷ lệ hộ sử 

dụng đất nông nghiệp có quy mô từ 0,5 ha trở lên chiếm 22,95% tổng số 

hộ, tăng 44,34% so với năm 2011; tỷ lệ hộ sử dụng đất lâm nghiệp có 

quy mô từ 2 ha trở lên chiếm 29,80% tổng số hộ, tăng 30,93% so với 

năm 2011 và tỷ lệ hộ sử dụng đất nuôi trồng thủy sản có quy mô từ 2 ha 

trở lên chiếm 4,58% tổng số hộ, tăng 77,52% so với năm 2011. Như 

vậy, tỷ lệ hộ có quy mô đất sản xuất lớn đang có xu hướng tăng lên so 

với năm 2011. Đây là xu thế tất yếu khi muốn sản xuất nông, lâm 

nghiệp và thủy sản theo hướng hàng hóa. 

1.12. Cơ giới hóa trong nông nghiệp bước đầu được một số địa 

phương quan tâm. Tỷ lệ cơ giới hóa trong từng khâu sản xuất từng 

bước được nâng lên. Máy móc, thiết bị và khoa học, kỹ thuật cũng đã 

được ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong sản xuất 

Năm 2016, có 79 chiếc máy kéo trên 35 CV, tăng 6,9 lần so với 

năm 2011; máy kéo trung dưới 35 CV là 15.008 chiếc, tăng 63,75% so 

năm 2011; có 539 máy gặt đập liên hợp, tăng 4,9 lần so với năm 2011; 

số trạm bơm nước phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản bình 

quân 1 xã năm 2016 là 2,02 trạm/xã, tăng 23,93% so với năm 2016; tỷ 

lệ diện tích gieo trồng lúa được làm đất bằng máy chiếm 92,73% tổng 

diện tích lúa; tỷ lệ diện tích gieo trồng lúa được gieo, sạ, cấy bằng máy 

chiếm 12,45% tổng diện tích gieo trồng lúa... Cùng với đó, đã có 7 xã 

có diện tích đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản sử dụng nhà kính, nhà 

lưới vào sản xuất, với tổng diện tích là 2 ha, chủ yếu là trồng rau và 

trồng hoa với diện tích 1,8 ha, chiếm 90% tổng diện tích sản xuất sử 

dụng nhà kính, nhà lưới. Đây là một ứng dụng khoa học nhằm nâng cao 

chất lượng sản phẩm, tuy nhiên do chi phí đầu tư còn cao nên kết quả 

đạt được vẫn còn hạn chế. 

2. Hạn chế và yếu kém 

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, tình hình sản xuất 

nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn vẫn còn nhiều hạn chế, thể 
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hiện tập trung ở một số mặt sau đây: (1) Chất lượng sản phẩm còn hạn 

chế, giá trị gia tăng thấp. Do phát triển theo chiều rộng là chủ yếu, tập 

trung khai thác tiềm năng đất đai, tài nguyên và lao động; đầu tư về 

khoa học công nghệ trong sản xuất, nuôi trồng và chế biến chưa tương 

xứng nên chất lượng sản phẩm làm ra chưa cao, chủ yếu là sản phẩm 

thô, giá trị tăng thêm không lớn. Chính vì vậy, tốc độ tăng giá trị gia 

tăng thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng tổng sản lượng. Tính chung trong 

30 năm (1991-2020), bình quân mỗi năm tốc độ tăng giá trị gia tăng chỉ 

đạt 4,22%/năm, trong khi sản lượng tăng bình quân 5%/năm. Cơ cấu 

kinh tế nội ngành chuyển dịch còn chậm, tỷ trọng một số lĩnh vực như: 

Lâm nghiệp, thuỷ sản chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chất 

lượng rừng có trữ lượng gỗ quý hiếm đang dần cạn kiệt. Diện tích đất 

trồng lúa, cao su, rừng nguyên liệu kém hiệu quả còn khá lớn; (2) Việc 

triển khai thực hiện các đề án, chính sách đã ban hành ở một số địa 

phương chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả, nhiều nơi còn lúng túng, chưa 

tập trung đúng mức tháo gỡ những nút thắt, khó khăn; một số cấp ủy, 

chính quyền, đặc biệt là cấp xã, thôn chưa tâm huyết, trách nhiệm chưa 

cao trong chỉ đạo phát triển sản xuất; (3) Ruộng đất sản xuất tuy đã 

được chuyển đổi nhưng vẫn còn manh mún. Quá trình tích tụ ruộng đất 

diễn ra chậm chạp gây khó khăn cho ứng dụng khoa học công nghệ, cơ 

giới hóa các khâu của quá trình sản xuất, khó tạo ra những sản phẩm có 

chất lượng cao, mẫu mã đồng đều… nên đã cản trở chất lượng sản xuất 

phát triển. Sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chưa nhiều, năng suất, chất 

lượng, sức cạnh tranh và lợi nhuận sản xuất nông nghiệp thấp và còn 

nhiều rủi ro. Một số địa phương đã bắt đầu có tình trạng nông dân bỏ 

ruộng; (4) Liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị chưa nhiều, một 

số còn thiếu bền vững và đang chủ yếu với các gia trại, trang trại quy 

mô lớn; liên kết quy mô vừa và nhỏ, phát triển các hợp tác xã, kinh tế 

hộ còn hạn chế. Quy mô các cơ sở chế biến nông, lâm nghiệp, thủy sản 

và các ngành nghề dịch vụ thương mại nông thôn còn nhỏ lẻ, thị trường 

tiêu thụ sản phẩm chưa rõ nét. Kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn 

tuy đã được quan tâm đầu tư, nâng cấp nhưng vẫn thiếu đồng bộ, chưa 

đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, 

nhất là các hạ tầng thiết yếu, ngoài hàng rào (điện, đường, giao 
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thông,...) tại các vùng sản xuất nông nghiệp, vùng chăn nuôi, vùng nuôi 

trồng thủy sản hàng hóa tập trung. 

IV. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 

1. Kết quả đạt đƣợc 

1.1. Hoạt động sản xuất công nghiệp phát triển theo hướng tích 

cực, công nghiệp khai thác có xu hướng giảm, công nghiệp chế biến, 

chế tạo và công nghiệp sản xuất phân phối điện tăng nhanh. Một số 

sản phẩm mới, lớn ra đời góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế 

chung của tỉnh 

Khi tái lập tỉnh, ngành công nghiệp chủ yếu dựa vào khai thác 

khoáng sản và sản xuất các sản phẩm truyền thống, sản lượng nhỏ, giá 

trị thấp. Đến nay, ngành công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, 

tăng trưởng nhanh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển dịch vụ, đô thị và 

chuyển dịch lao động ở khu vực nông  thôn. Sản xuất công nghiệp có 

bước chuyển dịch tích cực trong cơ cấu kinh tế cũng như cơ cấu sản 

xuất nội ngành. Tiềm  năng, lợi thế trong phát triển công nghiệp đã 

được khai thác, phát huy toàn diện và hiệu quả hơn, đã thu hút và triển 

khai đầu tư một số dự án trọng điểm có quy mô quốc gia, từng bước 

hình thành trung tâm công nghiệp nặng quy mô lớn của khu vực và cả 

nước tại khu kinh tế Vũng Áng với các sản phẩm chủ lực là gang thép, 

nhiệt điện, cảng biển. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm phát triển sản xuất 

tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề truyền thống, tạo thuận lợi về cơ 

chế, chính sách, ưu tiên nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết 

yếu tại khu kinh tế Vũng Áng, khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, 

thành phố Hà Tĩnh và các khu, cụm công nghiệp tập trung, góp phần 

cho các loại hình kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh. Hoạt động 

khuyến công được đẩy mạnh, huy động được nguồn lực của các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc 

làm, thu nhập, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển dịch lao 

động ở nông thôn. Những năm gần đây, phát triển sản xuất công nghiệp 

là động lực tạo sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của địa phương, chủ lực 

là hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa, Nhà 

máy nhiệt điện Vũng Áng I. 
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Tốc độ tăng GRDP ngành công nghiệp bình quân mỗi năm  

trong 30 năm (1991-2020) 

Đơn vị tính: % 

 Toàn 
ngành  
công 

nghiệp 

Chia ra 

Khai 
khoáng 

Chế biến, 
chế tạo 

Sản xuất 
phân phối 

điện 

Cung cấp 
nước, xử 
lý rác thải 

Tốc độ tăng bình quân mỗi năm 
trong 30 năm (1991-2020) 19,04 8,50 18,99 25,09 25,81 

Giai đoạn 5 năm 1991-1995 21,95 18,69 22,46 26,30 23,60 

Giai đoạn 5 năm 1996-2000 10,86 20,33 5,86 21,37 21,90 

Giai đoạn 5 năm 2001-2005 15,64 14,89 17,31 12,08 20,74 

Giai đoạn 5 năm 2006-2010 9,29 7,06 10,72 8,56 21,08 

Giai đoạn 5 năm 2011-2015 28,00 -1,31 20,02 102,61 21,90 

Giai đoạn 5 năm 2016-2020 31,10 -4,17 41,27 18,51 23,20 

Cơ cấu ngành      

1991 100,00 30,51 61,35 7,73 0,41 

1995 100,00 22,91 70,75 6,05 0,29 

2000 100,00 32,72 57,22 9,65 0,41 

2005 100,00 28,42 64,15 4,68 2,75 

2010 100,00 24,99 68,40 4,20 2,41 

2015 100,00 6,64 42,47 49,19 1,70 

2020 100,00 1,29 65,30 32,09 1,32 

Trong 30 năm qua, sản xuất công nghiệp vẫn duy trì được tốc 

độ tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng bình quân GRDP chung của 

các ngành công nghiệp ước đạt 19,04%/năm, trong đó: giai đoạn 10 

năm 2011-2020 duy trì mức tăng cao với mức tăng bình quân hàng 

năm giai đoạn 2011-2015 là 28%/năm và giai đoạn năm 2016-2020 là 

31,1%/năm; còn giai đoạn 2006-2010 do ngành khai khoáng giảm 

mạnh và ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2010 nên có mức tăng thấp nhất là 

9,29%/năm. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong các ngành công nghiệp 

cấp I đối với từng giai đoạn có sự chuyển dịch mạnh mẽ với xu 
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hướng giảm tỷ trọng ngành công nghiệp khai khoáng và tăng tỷ trọng 

các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp sản xuất, 

phân phối điện. 

Công nghiệp khai khoáng có xu hướng giảm mạnh do nguồn tài 

nguyên khoáng sản ngày càng cạn kiệt. Mặt khác, các chính sách quản 

lý Nhà nước về khai thác khoáng sản được thực hiện chặt chẽ hơn. Tốc 

độ tăng trưởng GRDP ngành công nghiệp khai khoáng bình quân 

chung giai đoạn 1991-2020 ước đạt 8,5%/năm. Sau khi tái lập tỉnh thì 

ngành công nghiệp khai khoáng mà chủ lực là khai thác quặng khoáng 

sản là đầu tàu của ngành công nghiệp tỉnh nhà. Vì vậy, giai đoạn 1991 

đến 2005, ngành công nghiệp khai khoáng luôn duy trì mức tăng 

trưởng cao và đây là giai đoạn mà ngành công nghiệp khai khoáng 

phát triển mạnh mẽ nhất trong vòng 30 năm qua. Tốc độ tăng trưởng 

GRDP ngành công nghiệp khai khoáng giai đoạn 1991-1995 tăng bình 

quân 18,69%/năm, giai đoạn 1996-2000 tăng bình quân 20,33%/năm 

và giai đoạn 2001-2005 tăng bình quân 14,89%/năm. Sau năm 2005, 

công nghiệp khai khoáng bắt đầu gặp khó khăn, nhất là khai thác 

quặng khoáng sản nên tốc độ tăng trưởng công nghiệp khai khoáng sụt 

giảm. Tốc độ tăng trưởng GRDP ngành công nghiệp khai khoáng giai 

đoạn 2006-2010 chỉ đạt mức tăng bình quân 7,06%/năm, giai đoạn 

2011-2015 giảm bình quân 1,31%/năm và giai đoạn 2016-2020 giảm 

bình quân 4,17%/năm. Cơ cấu tổng sản phẩm của ngành công nghiệp 

khai khoáng trong toàn bộ ngành công nghiệp cũng giảm mạnh từ mức 

chiếm 30,51% năm 1991, chiếm 32,72% năm 2000, chiếm 24,99% 

năm 2010 và năm 2020 giảm xuống chỉ còn chiếm 1,29%. Điều đó 

cũng đồng nghĩa với vai trò đóng góp của ngành công nghiệp khai 

khoáng trong toàn ngành công nghiệp nói chung càng ngày càng sụt 

giảm và không đáng kể. 

Công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì được mức tăng khá và ổn 

định với mức tăng trưởng GRDP bình quân chung giai đoạn 1991-2020 

ước đạt 18,99%/năm, xấp xỉ với mức tăng chung của toàn ngành công 

nghiệp. Sau khi tái lập tỉnh, thế mạnh của công nghiệp chế biến, chế tạo 

chính là sản xuất thực phẩm đồ uống, chế biến gỗ, sản xuất gạch ngói. 
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Tuy nhiên, giai đoạn sau này có nhiều ngành công nghiệp chế biến, chế 

tạo được đưa vào sản xuất trên địa bàn, đóng góp lớn vào tăng trưởng 

chung của ngành công nghiệp cũng như toàn bộ nền kinh tế tỉnh nhà. 

Trong đó giai đoạn 2011-2020, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có 

bước tăng trưởng vượt bậc và mạnh mẽ nhất. Tốc độ tăng trưởng GRDP 

ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2011-2015 tăng bình 

quân 20,02%/năm và giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 41,27%/năm. 

Nhân tố tạo nên sự tăng trưởng vượt bậc này chính là việc đi vào sản 

xuất của các ngành nghề mới với quy mô lớn như: sản xuất kim loại, dệt 

may, sản xuất đồ uống, chế biến dăm gỗ... Cơ cấu ngành công nghiệp 

chế biến, chế tạo luôn chiếm tỷ trọng lớn trong toàn ngành công nghiệp 

với mức bình quân trên 60%. 

Công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 

nước và điều hòa không khí vẫn duy trì mức tăng trưởng khá và có bước 

tăng trưởng đột biến trong giai đoạn 2011-2015. Tốc độ tăng trưởng 

GRDP ngành công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, 

hơi nước và điều hòa không khí bình quân chung giai đoạn 1991-2020 

ước đạt 25,09%/năm, trong đó tăng đột biến là giai đoạn 2011-2015 với 

mức tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 102,61%/năm. Sau khi tái lập 

tỉnh thì ngành công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước 

nóng, hơi nước và điều hòa không khí chỉ chủ yếu là hoạt động phân 

phối điện. Việc hoàn thành đầu tư và đi vào sản xuất của Nhà máy thủy 

điện Hương Sơn với công suất thiết kế 33 MW, hoàn thành đưa vào 

hoạt động năm 2012; Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I với công suất 

1.200 MW hoàn thành đi vào sản xuất năm 2014 và Nhà máy nhiệt điện 

Fomosa với công suất thiết kế 650 MW, hoàn thành đưa vào hoạt động 

năm 2015 đã tạo ra sự tăng trưởng đột biến đối với ngành công nghiệp 

sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa 

không khí trong những năm qua. Với sự tăng trưởng đó, cơ cấu kinh tế 

của ngành công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, 

hơi nước và điều hòa không khí đã tăng mạnh từ mức chỉ chiếm tỷ trọng 

dưới 10% giai đoạn trước năm 2010, thì đến năm 2015 đã chiếm 

49,19% và năm 2020 ước tính vẫn duy trì tỷ trọng 32,09% trong toàn 

công nghiệp. 
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Công nghiệp cung cấp nước ; hoạt động quản lý và xử lý rác thải , 

nước thải vẫn có bước phát triển ổn định vì đây là hoạt động thiết yếu 

phục vụ sản xuất và đời sống của người dân. Sản lượng nước máy sản 

xuất đã tăng từ 150 ngàn m3 năm 1993, lên 2,32 triệu m3 năm 2000, lên 

10,35 triệu m3 năm 2010 và năm 2020 ước đạt 52,68 triệu m3 (tăng 21,7 

lần so với năm 2000 và tăng 4,1 lần so với năm 2010). Tốc độ tăng 

trưởng GRDP ngành công nghiệp cung cấp nước , hoạt động quản lý và 

xử lý rác thải , nước thải bình quân chung giai đoạn 1991-2020 ước đạt 

25,81/năm, các giai đoạn phát triển ổn định, không có sự biến động đột 

biến. Tỷ trọng ngành công nghiệp cung cấp nước , hoạt động quản lý và 

xử lý rác thải , nước thải chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trên dưới 3% trong toàn 

ngành công nghiệp. 

Tóm lại, hai ngành công nghiệp cấp I là công nghiệp chế biến, chế 

tạo và công nghiệp sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 

nước và điều hòa không khí đóng vai trò quyết định và tác động lớn 

nhất đến mức tăng chung của toàn ngành công nghiệp. Để đạt được kết 

quả đó thì bên cạnh sự phát triển sản xuất chung của các doanh nghiệp 

thì phải ghi nhận sự đóng góp của các đơn vị có quy mô sản xuất lớn 

như: Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa, Công ty TNHH MTV Bia 

Sài gòn Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh, Công ty Cổ 

phần thức ăn gia súc Thiên Lộc, Công ty điện lực dầu khí Hà Tĩnh,... 

Đây chính là những nhân tố để tạo ra bước đột phá trong sản xuất công 

nghiệp của Hà Tĩnh trong thời gian qua. 

1.2. Doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh phát triển tương đối 

nhanh cả về số lượng, quy mô, chất lượng và đã thúc đẩy mạnh mẽ 

kinh tế Hà Tĩnh phát triển. Đặc biệt là sự quan tâm phát triển doanh 

nghiệp ở khu kinh tế Vũng Áng và các khu, cụm công nghiệp 

Khi tái lập tỉnh, các doanh nghiệp và hợp tác xã cơ bản thuộc 

thành phần kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể sản xuất kinh doanh thua 

lỗ kéo dài. Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 03/3/2003 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, sắp xếp, đổi mới, phát 

triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian 

tới, Đảng bộ Hà Tĩnh đã chỉ đạo phát triển đa dạng các thành phần kinh 
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tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đến nay, đã hoàn thành cổ 

phần hóa và từng bước thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước theo lộ 

trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Có 5 doanh nghiệp 

100% vốn nhà nước không thực hiện cổ phần hóa; có 5 doanh nghiệp đã 

cổ phần hiện đang thực hiện thoái vốn). Trong điều kiện đất nước hội 

nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, tham gia nhiều hiệp định thương mại 

song phương, đa phương; đặt ra yêu cầu tất yếu của việc phát triển đồng 

bộ các yếu tố kinh tế thị trường, năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong 

đó, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh nhà thời gian qua đã có bước phát 

triển toàn diện; kinh tế liên tục tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch đúng 

hướng, hình thành các khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực, khu công 

nghiệp lớn, thu hút đầu tư đạt kết quả cao. Các dự án lớn của các Tập 

đoàn quốc tế, Tập đoàn trong nước, các công trình dự án trọng điểm quy 

mô quốc gia trên địa bàn đang được đẩy nhanh tiến độ… Mở ra thời cơ, 

vận hội mới cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà; đó 

là phát triển công nghiệp dịch vụ phụ trợ, liên doanh liên kết đầu tư, mở 

rộng giao thương, sản xuất hàng hóa, tiếp cận thuận lợi với thị trường 

lao động, tài chính tín dụng, kỹ năng và kinh nghiệm quản trị doanh 

nghiệp, công nghệ mới. Điều đó đòi hỏi phải có sự phát triển vượt bậc 

của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn. 

Với những cơ chế chính sách của Trung ương, UBND tỉnh đã có 

Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 12/7/2007 về việc khuyến 

khích hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 

05/2009-QĐ-UBND ngày 14/10/2009 về việc quy định cơ chế, chính 

sách ưu tiên phát triển xuất khẩu giai đoạn 2009 - 2015. Hoạt động sản 

xuất kinh doanh của các doanh nghiệp những năm gần đây đã có bước 

phát triển khá nhanh, góp phần tạo ra một diện mạo mới, đầy năng động 

của nền kinh tế. Điều đó cũng khẳng định rằng, doanh nghiệp là lực 

lượng nòng cốt, trụ cột, là nhân tố quyết định sự lớn mạnh của nền kinh 

tế tỉnh nhà. Luật Doanh nghiệp ban hành năm 1999, có hiệu lực từ 

01/01/2000 đánh dấu bước đột phá trong đổi mới về chủ trương chính 

sách của Nhà nước, tạo sân chơi bình đẳng, thực sự thổi một luồng gió 

mới cho các loại hình doanh nghiệp thuộc tất cả các ngành kinh tế phát 

triển nhanh cả về số lượng, quy mô và chất lượng. 
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Qua số liệu điều tra, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh của các doanh nghiệp do Cục Thống kê tổ chức hàng năm và hệ 

thống cập nhật thông tin doanh nghiệp của Sở Kế hoạch - Đầu tư, Cục 

Thuế tỉnh. Thực trạng và tình hình hoạt động của các doanh nghiệp tỉnh 

Hà Tĩnh cụ thể như sau: 

Theo kết quả điều tra, tổng số doanh nghiệp hoạt động hạch toán 

độc lập đến 31/12/2019 mà cơ quan thống kê tiếp cận và thu thập được 

thông tin là 4.270 đơn vị. So với năm 1995 tăng 28 lần, tăng 6,1 lần so 

với năm 2005, tăng 1,5 lần so với năm 2010 và tăng 0,4 lần so với năm 

2015, bình quân hàng năm giai đoạn 1995-2019 tăng 15%/năm. 

Số lượng doanh nghiệp Hà Tĩnh có đến 31/12 hàng năm 

Đơn vị tính: Doanh nghiệp 

 1995 2005 2010 2015 2019 

TỔNG SỐ 147 600 1.699 3.109 4.270 

1. Doanh nghiệp Nhà nước 81 40 45 49 44 

2. Doanh nghiệp ngoài Nhà nước 62 558 1.636 3.008 4.167 

3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 4 2 18 52 59 

Cơ cấu doanh nghiệp theo thành phần và ngành kinh tế trong thời 

gian qua phát triển đúng hướng, doanh nghiệp Nhà nước ổn định, 

doanh nghiệp ngoài Nhà nước và đầu tư nước ngoài tăng mạnh. Doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp tiếp tục phát triển với tốc 

độ cao hơn các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại. 

Tổ chức tái cơ cấu lại các doanh nghiệp Nhà nước, khuyến khích phát 

triển doanh nghiệp ngoài Nhà nước, trong đó: Coi trọng phát triển loại 

hình Công ty TNHH và công ty cổ phần. Đặc biệt quan tâm thu hút 

vốn đầu tư nước ngoài vào hai khu kinh tế Vũng Áng và Cửa khẩu 

Quốc tế Cầu Treo. 

Khu vực doanh nghiệp Nhà nước ổn định cùng với chủ trương cổ 

phần hóa và sắp xếp lại hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước trên 
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địa bàn nên hiệu quả kinh doanh ngày càng đảm bảo hơn. Tại thời điểm 

31/12/2019, số doanh nghiệp Nhà nước thực tế đang hoạt động là 44 

doanh nghiệp, chiếm tỷ trọng thấp với 1,03% tổng số doanh nghiệp, 

giảm 45,7% so với năm 1995, tốc độ tăng bình quân hàng năm giai đoạn 

1995-2019 giảm 2,5%/năm. Hiện nay, Nhà nước chỉ tập trung nắm giữ 

những doanh nghiệp có ảnh hưởng đến chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội trên địa bàn, chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động công ích của 

tỉnh (nông, lâm nghiệp) và một số doanh nghiệp Trung ương với những 

ngành sản xuất kinh doanh quan trọng (xăng dầu, cảng biển). Hà Tĩnh 

đã thực hiện lộ trình cổ phần hóa, sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước 

đảm bảo đúng tiến độ nên doanh nghiệp Nhà nước giảm. Bên cạnh đó, 

một số doanh nghiệp Nhà nước mới tăng chủ yếu là các chi nhánh của 

doanh nghiệp Nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn (xăng dầu, bia) 

trước đây hạch toán phụ thuộc nhưng nay đã chuyển đổi loại hình hạch 

toán độc lập và một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý 

môi trường đô thị. 

Khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước phát triển nhanh nhất về 

số lượng và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số doanh nghiệp trên địa 

bàn. Tính đến thời điểm 31/12/2019, tổng số doanh nghiệp ngoài Nhà 

nước thực tế đang hoạt động là 4.167 doanh nghiệp, chiếm tỷ trọng lớn 

nhất trong 3 khu vực doanh nghiệp với 97,59%, tăng 66,2 lần so với 

năm 1995, tốc độ tăng số lượng doanh nghiệp ngoài Nhà nước bình 

quân hàng năm giai đoạn 1995-2019 là 19,2%/năm. Sau khi Luật Doanh 

nghiệp ra đời, cùng với những chính sách của Trung ương, của tỉnh về 

ưu đãi và khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh đối với mọi 

thành phần kinh tế. Số lượng doanh nghiệp ngoài Nhà nước đã phát 

triển nhanh qua từng năm với số lượng lớn, đây là lực lượng chính trong 

cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh. 

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tuy số lượng ít 

nhưng cũng đã có sự tăng lên đáng kể. Trong điều kiện kinh tế nước ta 

đang tích cực hội nhập kinh tế thế giới. Phát huy điều kiện tự nhiên sẵn 
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có, Hà Tĩnh đã tích cực kêu gọi thu hút các nhà đầu tư nước ngoài với 

những chính sách đầu tư cởi mở và thông thoáng nên bước đầu cũng đã 

đạt được những kết quả khá cao. Tính đến 31/12/2019 có 59 doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trên địa bàn Hà Tĩnh, tăng 

55 doanh nghiệp so với năm 1995. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài chủ yếu được thành lập năm 2010 (thành lập 11 doanh 

nghiệp) và năm 2011 (thành lập 21 doanh nghiệp) và hoạt động sản xuất 

kinh doanh tại khu kinh tế Vũng Áng. Trong số các dự án có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài có dự án thép và cảng nước sâu Sơn Dương của 

Tập đoàn Fomosa - Đài Loan, đây là dự án đầu tư nước ngoài có số vốn 

đầu tư lớn nhất được triển khai tại khu kinh tế Vũng Áng. Thời gian tới, 

với lợi thế giao thông đường bộ và đường biển thuận lợi đối với các 

nước Lào, Thái Lan thì hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài sẽ có 

những bước phát triển hơn. 

Nhìn chung, sự phát triển doanh nghiệp theo các loại hình kinh tế 

trong thời gian qua là đúng hướng. Tích cực phát triển kinh tế thuộc khu 

vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài. Đây chính là lực lượng chủ lực đóng góp cho sự phát 

triển kinh tế của tỉnh nhà trong hiện tại cũng như tương lai. 

1.3. Số lượng lao động trong doanh nghiệp tăng nhanh, đặc biệt 

khu vực kinh tế ngoài Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước 

ngoài tiếp tục phát triển 

Cùng với sự phát triển của các loại hình doanh nghiệp, lao động 

trong các doanh nghiệp cũng tăng lên đáng kể. Theo kết quả điều tra 

hàng năm, tại thời điểm 31/12/2019 khu vực doanh nghiệp đã thu hút 

76.116 lao động, bình quân 17,8 lao động/doanh nghiệp. So với năm 

1995 tăng 7,5 lần và tăng 0,5 lần so với năm 2010, bình quân hàng năm 

giai đoạn 1995-2019 tăng 9,3%/năm, tương ứng bình quân hàng năm 

khu vực doanh nghiệp thu hút thêm 2.800 lao động mới. 
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Số lượng lao động trong các doanh nghiệp có đến 31/12 hàng năm 

Đơn vị tính: Người 

 1995 2005 2010 2015 2019 

TỔNG SỐ 8.951 22.921 51.988 74.449 76.116 

1. Doanh nghiệp Nhà nước 6.301 9.623 8.795 9.293 7.368 

2. Doanh nghiệp ngoài Nhà nước 2.012 13.025 42.697 57.610 58.056 

3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 638 273 496 7.546 10.692 

Số lao động thuộc khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước tại thời 

điểm 31/12/2019 chiếm tỷ trọng lớn nhất với 76,3%, tiếp đến là khu vực 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 14,0% và doanh nghiệp 

Nhà nước chiếm 9,7%. Tuy có số lao động chiếm tỷ trọng cao nhưng 

khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước chủ yếu có quy mô nhỏ, bình 

quân 14 lao động/1 doanh nghiệp, thấp hơn nhiều so với 2 khu vực còn 

lại. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là khu vực có số 

lao động bình quân cao nhất với 181 lao động/1 doanh nghiệp, tiếp theo 

là khu vực doanh nghiệp Nhà nước với 167 lao động/1 doanh nghiệp. 

Trong 3 khu vực doanh nghiệp, lao động khu vực doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn 2010-2019 tăng nhanh rõ rệt với 

mức tăng 43,1%/năm. Trong khi đó, do quá trình tái cơ cấu và cổ phần 

hóa, lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn này giảm bình 

quân 2%/năm. Lực lượng lao động vẫn tập trung chủ yếu ở khu vực sản 

xuất công nghiệp và xây dựng. 

1.4. Nguồn vốn của doanh nghiệp tăng đều qua các năm với tốc 

độ tăng khá nhanh, tỷ trọng vốn giảm dần ở khu vực doanh nghiệp 

Nhà nước, ngoài nhà nước và tăng mạnh ở khu vực doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài. Xét theo ngành sản xuất kinh doanh tỷ trọng 

nguồn vốn chủ yếu thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng 

Nguồn vốn sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tăng nhanh 

qua các năm. Năm 2019 nguồn vốn của các doanh nghiệp là 411.732 tỷ 

đồng, tăng 99,5 lần so với năm 2006, tăng 16,8 lần so với năm 2010 và 
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tăng 0,6 lần so năm 2015, giai đoạn 2006-2019 bình quân mỗi năm tăng 

39%/năm. Tốc độ tăng nguồn vốn luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng về số 

lượng doanh nghiệp cho thấy xu hướng và tiềm năng mở rộng sản xuất 

kinh doanh về vốn của các doanh nghiệp là khá cao. 

Quy mô vốn bình quân giai đoạn 2006-2019 tăng ở cả ba loại hình 

doanh nghiệp, vốn bình quân 1 doanh nghiệp tăng từ 4,9 tỷ đồng năm 

2006 lên 13,6 tỷ đồng năm 2010 và tăng lên 96,4 tỷ đồng năm 2019. 

Đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, quy mô vốn 

bình quân của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 

2006-2019 tăng bình quân hàng năm là 33%/năm, tăng từ 38 tỷ đồng 

năm 2006 lên 94,6 tỷ đồng năm 2010 và tăng lên 5.131 tỷ đồng năm 

2019. Đây cũng là khu vực có quy mô vốn bình quân cao nhất, cao gấp 

316 lần so với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và gấp 4,5 lần so với 

các doanh nghiệp Nhà nước, quy mô vốn đầu tư khu vực này tăng do 

việc đầu tư xây dựng dự án Formosa Hà Tĩnh. Khu vực doanh nghiệp 

Nhà nước là khu vực có tốc độ tăng trưởng vốn bình quân cao thứ hai 

với tốc độ tăng trung bình 23,6%/năm, vốn bình quân 1 doanh nghiệp 

tăng từ 48,6 tỷ đồng năm 2006 lên 118 tỷ đồng năm 2010 và tăng lên 

938,8 tỷ đồng năm 2019. Trong khi các doanh nghiệp ngoài nhà nước 

có vốn bình quân tăng từ 2,9 tỷ đồng năm 2006 lên 9,9 tỷ đồng năm 

2010 và tăng lên 16,2 tỷ đồng năm 2019, tốc độ tăng vốn bình quân đạt 

13%/năm. 

1.5. Doanh thu của doanh nghiệp tăng khá đều theo loại hình 

doanh nghiệp cũng như theo lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính 

Tổng doanh thu theo loại hình kinh tế tăng khá, trong đó khu vực 

doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng đều qua 

các năm, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức doanh thu khá 

cao trong giai đoạn 2011-2016. Tổng doanh thu thuần của các doanh 

nghiệp năm 2019 đạt 149.212 tỷ đồng, tăng 135,4 lần so năm 2000 và 

tăng 6,2 lần so năm 2010, tính chung giai đoạn 2000-2019 bình quân 

hàng năm tăng 29,5%/năm. Trong đó, tổng doanh thu của các doanh 

nghiệp Nhà nước đạt 19.425 tỷ đồng, chiếm 13% tổng doanh thu, tốc độ 
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tăng bình quân 23,1%/năm; doanh nghiệp ngoài Nhà nước đạt 47.329 tỷ 

đồng, chiếm 31,7% tổng doanh thu, tốc độ tăng bình quân 24,6%/năm; 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 82.458 tỷ đồng, chiếm 

55,3% tổng doanh thu, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2005-2019 tăng 

57,2%/năm. 

Doanh thu bình quân 1 doanh nghiệp năm 2019 đạt 35 tỷ 

đồng/doanh nghiệp, tăng 4,7 lần so với năm 2005, tăng 1,9 lần so với 

năm 2010 và tăng 0,9 lần so với năm 2015. Mức doanh thu theo loại 

hình doanh nghiệp năm 2019 có sự biến động lớn. Các doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài là khu vực có doanh thu bình quân/doanh nghiệp 

đạt cao nhất với 1.397,6 tỷ đồng/doanh nghiệp, tiếp đến là khu vực 

doanh nghiệp Nhà nước với 441,5 tỷ đồng/doanh nghiệp và mức doanh 

thu đạt khá thấp là khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước với 11,6 tỷ 

đồng/doanh nghiệp. 

1.6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp tăng 

nhanh về số lượng doanh nghiệp cũng như số người lao động với 

hình thức ngày càng hiện đại 

Theo kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017, tính đến thời điểm 

31/12/2016 toàn tỉnh có 2.897 doanh nghiệp có sử dụng máy tính. Các 

doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, huyện 

Thạch Hà có tỷ lệ sử dụng máy tính cao nhất và thấp nhất là huyện 

Hương Sơn, Đức Thọ. Số doanh nghiệp có kết nối interner trong tổng 

số doanh nghiệp tăng lên đáng kể, tăng từ 72,7% năm 2011 lên 87,3% 

năm 2016. 

So với năm 2011, số lượng các doanh nghiệp có sử dụng máy tính 

và internet tăng. Tuy nhiên, số lao động sử dụng máy tính và internet 

trong sản xuất kinh doanh tăng nhưng vẫn ở mức thấp, tỷ lệ lao động sử 

dụng máy tính năm 2011 chiếm 18,8% và tăng lên 45,3% năm 2016, tỷ 

lệ số lao động có sử dụng mạng tương ứng là 8,1% và 56,1%. Nhìn 

chung mục đích sử dụng internet còn khá đơn giản, chủ yếu để gửi và 

nhận thư điện tử, tìm kiếm thông tin, học tập nghiên cứu. Trong khi tỷ 
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lệ lao động sử dụng máy tính và internet để điều hành tác nghiệp chiếm 

tỷ lệ thấp. Hiện nay, cơ sở hạ tầng viễn thông và internet rất phát triển, 

nhưng để bắt kịp cuộc cách mạng 4.0 đòi hỏi các doanh nghiệp phải tập 

trung đầu tư, ứng dụng công nghệ trong giao dịch, phục vụ công việc 

kinh doanh, điều hành tác nghiệp. 

1.7. Hợp tác xã được tỉnh quan tâm, chỉ đạo, tạo nhiều chính 

sách hỗ trợ để phát triển. Hà Tĩnh là một trong những tỉnh có số 

lượng hợp tác xã lớn. Nhất là giai đoạn 2006-2011 với chỉ tiêu hàng 

năm bình quân mỗi xã thành lập mới từ 2-3 hợp tác xã 

Tính đến 31/12/2019, số hợp tác đang hoạt động xã trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh có 924 HTX, tăng 291,5% so với năm 2005 và tăng 210% 

so với năm 2010, bình quân giai đoạn 2005-2019 mỗi năm số lượng hợp 

tác xã tăng thêm 46 HTX. Bên cạnh tăng khá nhanh về số lượng, loại 

hình hợp tác xã cũng đã góp phần tạo việc làm mới cho 9.462 lao động. 

So với thời điểm cách đây 15 năm, số lao động trong các HTX đang 

hoạt động tăng 278,5% và tăng 127,1% so với năm 2010. 

Có thể thấy, tổng số lượng HTX tăng nhanh trong thời gian qua. 

Trong đó, tập trung số lượng HTX sản xuất kinh doanh trong các lĩnh 

vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản rất lớn. Năm 2019, có tới 468 HTX 

hoạt động SXKD trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, chiếm 

50,6% tổng số HTX đang hoạt động. Các hợp tác xã trong lĩnh vực sản 

xuất công nghiệp và thương mại cũng tăng nhanh về số lượng. Đối với 

lĩnh vực công nghiệp, số lượng hợp tác xã tăng lên trong 10 năm qua 

chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thu gom, xử lý rác thải. Trong khi 

trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ chủ yếu các HTX vận tải, mua bán 

vật tư nông nghiệp, nông lâm sản, các quỹ tín dụng nhân dân và dịch vụ 

quản lý chợ. 

Sự phát triển của thành phần kinh tế tập thể trong thời gian qua đã 

đóng góp thiết thực vào việc phát triển kinh tế, nhất là tại khu vực nông 

thôn và trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Kinh tế tập thể giúp 

huy động nguồn vốn nhỏ lẻ, nhàn rỗi từ các hộ dân cư một cách nhanh 
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nhất, trực tiếp và công khai, minh bạch. Từ đó nâng cao thu nhập cho 

người dân, tạo lượng lớn việc làm tại khu vực nông thôn. 

2. Một số hạn chế 

(1) Sản xuất công nghiệp nói chung và công nghiệp chế biến nói 

riêng chủ yếu vẫn sử dụng công nghệ thấp. Công nghiệp chế biến nông 

sản, thực phẩm mới đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu chế biến nông 

sản hàng hóa xuất khẩu và phục vụ tiêu dùng trong nước, chủ yếu là sơ 

chế sản phẩm thô. 

(2) Trong những năm qua ngành công nghiệp đã tập trung khai 

thác tài nguyên khoáng sản với mức độ cao, thiếu quy hoạch và chiến 

lược phát triển lâu dài nên đã làm lãng phí và gây nguy cơ cạn kiệt 

nguồn tài nguyên. 

(3) Doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, 

thương mại còn lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp còn 

ít. Thiếu tính liên kết giữa các doanh nghiệp cũng như giữa doanh 

nghiệp với các chủ thể kinh tế khác. 

(4) Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn 

nhiều bất cập, quy mô doanh nghiệp chủ yếu vừa và nhỏ, lao động phổ 

thông là chủ yếu, phần lớn chưa qua đào tạo nên năng suất lao động 

thấp, trình độ công nghệ chưa hiện đại gây nên tình trạng lãng phí, thất 

thoát nguồn lực làm cho hiệu quả kinh doanh thấp. Trình độ quản trị 

doanh nghiệp còn thấp, sản xuất kinh doanh chưa có chiến lược, làm ăn 

theo kiểu “ăn xổi, ở thì” còn nhiều. Hiệu quả sản xuất, kinh doanh thấp. 

Thông tin định hướng thị trường cho doanh nghiệp, doanh nhân còn rất 

hạn chế, đặc biệt là các loại thông tin chính thống. 

(5) Sức cạnh tranh của các doanh nghiệp còn hạn chế. Chưa có 

nhiều sản phẩm mới, sản phẩm chế biến sâu để tạo bước đột phá nên thị 

trường tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn và bị cạnh tranh gay 

gắt từ các doanh nghiệp tỉnh bạn ngay trên thị trường tỉnh nhà. 
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V. ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG 

1. Kết quả đạt đƣợc 

1.1. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng nhanh qua các năm. 

Đặc biệt, giai đoạn 2011-2015 tăng nhanh về quy mô đã góp phần tích 

cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án trọng điểm 

được triển khai trên địa bàn và là nhân tố thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế của Hà Tĩnh trong những năm qua 

Môi trường đầu tư của tỉnh Hà Tĩnh những năm gần đây được 

đánh giá có nhiều tiến bộ. Điều này thể hiện rõ qua chỉ số cạnh tranh 

cấp tỉnh (PCI) hàng năm. Theo đó, năm 2006 PCI của Hà Tĩnh xếp thứ 

60/63 tỉnh, thành phố thì đến năm 2019 đã vươn lên xếp thứ 27/63 tỉnh, 

thành phố. Tuy nhiên, chỉ số cạnh tranh của Hà Tĩnh còn chưa ổn định, 

có sự biến động qua từng năm, nhưng trong chỉ số PCI gồm 10 chỉ số 

thành phần phản ánh các lĩnh vực điều hành kinh tế thì Hà Tĩnh luôn có 

chỉ số gia nhập thị trường và chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp với số 

điểm cao. Với mục tiêu tập trung vốn cho sản xuất, ưu tiên đầu tư các 

công trình hạ tầng có tính quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh; đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Coi phát triển doanh 

nghiệp và hợp tác xã là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là khâu đột 

phá để phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đầu tư cho doanh nghiệp và 

đa dạng thành phần, loại hình, đa dạng hình thức sở hữu trong phát triển 

doanh nghiệp ngoài quốc doanh, nhằm huy động và phát huy nguồn lực 

đầu tư toàn xã hội. Vai trò của vốn đầu tư đối với tăng trưởng kinh tế là 

rất quan trọng, đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh trong thời 

gian vừa qua chủ yếu là dựa vào vốn đầu tư, thể hiện là tỷ trọng đầu 

tư/GRDP ở mức cao, đóng góp của nguồn lực đầu vào là vốn vào tăng 

trưởng là rất lớn. 

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội có xu hướng tăng nhanh qua các 

năm. Tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư phát triển bình quân hàng năm 

trong 30 năm (1991-2020) ước đạt 43,7%/năm, trong đó: khu vực vốn 

Nhà nước tăng bình quân hàng năm 34,9%/năm; khu vực vốn ngoài Nhà 

nước tăng bình quân hàng năm 20,2%/năm và khu vực vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài tăng bình quân hàng năm 22,6%/năm. Giai đoạn 2010-
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2015, vốn đầu tư phát triển tăng cao nhất về tốc độ với mức tăng 

47,1%/năm và lớn nhất về quy mô với tổng số vốn đầu tư là 285.134 tỷ 

đồng, chiếm 60,5% tổng vốn đầu tư trong vòng 30 năm qua. Trong đó, 

khu vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cao với mức tăng bình 

quân hàng năm 138,2%/năm. Sở dĩ, giai đoạn này vốn đầu tư tăng mạnh 

là bởi trên địa bàn thực hiện nhiều dự án đầu tư lớn, trong đó phải kể 

đến là Dự án khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương 

Formosa Hà Tĩnh với mức đầu tư 12,8 tỷ USD. Sau khi các công trình 

dự án lớn hoàn thành trong giai đoạn này thì vốn đầu tư phát triển đã 

giảm mạnh trong giai đoạn 2016-2020, với mức giảm bình quân hàng 

năm là 22,5%/năm. 

Vốn đầu tư phát triển qua các năm trong 30 năm (1991-2020) 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

 
Tổng  

số 

Chia ra 

Vốn  
Nhà nước 

Vốn ngoài  
Nhà nước 

Vốn đầu tư trực 
 tiếp nước ngoài 

1991 17,4 17,4 - - 

1995 104,9 104,9 - - 

2000 469,2 469,2 - - 

2005 2.207,8 1.148,1 1.058,7 1,0 

2010 12.695,7 6.336,7 5.455,8 903,2 

2015 87.432,1 7.251,1 10.861,9 69.319,1 

2020 24.451,0 6.930,1 14.625,8 2.895,1 

Ghi chú: Từ năm 1991-2000 là vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn 

Giai đoạn từ 1991-2001, vốn đầu tư chỉ phản ánh phần vồn đầu tư 

xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn Nhà nước không bao gồm vốn đầu tư 

của khu vực ngoài Nhà nước. Vì vậy, cơ cấu vốn đầu tư của từng khu 

vực kinh tế tương ứng với từng giai đoạn có sự biến động lớn. Tỷ trọng 

vốn đầu tư phát triển khu vực kinh tế Nhà nước có xu hướng giảm từ 

52% năm 2005 xuống 50% năm 2010, xuống còn 8,3% năm 2015 và 

ước năm 2020 chiếm 28,3%. Vốn đầu tư phát triển khu vực ngoài Nhà 

nước vẫn tăng về giá trị cũng như cơ cấu. Năm 2005 vốn đầu tư phát 
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triển khu vực ngoài Nhà nước chiếm 48%, năm 2010 là 43%, năm 2015 

giảm xuống còn chiếm 12,4% và ước năm 2020 chiếm 59,8%. Khu vực 

có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng nhanh trong giai đoạn 2010-

2015 và hiện nay đang có xu thế giảm mạnh. Năm 2005 vốn đầu tư phát 

triển khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chỉ chiếm 0,04%, năm 

2010 là 7,1%, năm 2015 tăng mạnh lên 79,3% và ước năm 2020 giảm 

xuống chỉ chiếm 11,8%. Trong những năm qua, khu vực có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài đã góp phần quan trọng để đầu tư xây dựng cơ sở 

hạ tầng kinh tế - xã hội và nâng cao trình độ khoa học công nghệ, năng 

suất lao động, do đó thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế. Tuy nhiên, để nền kinh tế tỉnh nhà không bị phụ thuộc nhiều vào 

nước ngoài cần huy động và phát huy tối đa nội lực trong nước và sử 

dụng có hiệu quả nguồn vốn từ bên ngoài là rất cần thiết để nền kinh tế 

tỉnh Hà Tĩnh phát triển bền vững. 

1.2. Hoạt động xây dựng phát triển với tốc độ cao, sôi động 

trong giai đoạn 2011-2015, nhất là các công trình trọng điểm, đóng 

góp rất lớn vào sự tăng trưởng kinh tế cao trong những năm gần đây 

của tỉnh Hà Tĩnh 

Xác định sản phẩm chính của ngành xây dựng là tạo nên giá trị tài 

sản cố định và tạo nên tăng trưởng kinh tế của địa phương. Do đó, tăng 

vốn đầu tư xây dựng cơ bản là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng của ngành 

xây dựng và cũng đồng nghĩa với sự gia tăng tích luỹ tài sản cố định 

nên việc nâng cao hiệu quả trong hoạt động xây dựng cơ bản là điều rất 

quan trọng để nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế. Với việc trong 

những năm qua trên địa bàn Hà Tĩnh đã và đang triển khai nhiều công 

trình trọng điểm mang tầm quốc gia với số vốn đầu tư lớn thì cũng đồng 

nghĩa với việc phát triển mạnh mẽ của hoạt động xây dựng là tất yếu. 

Tốc độ tăng trưởng bình quân GRDP của ngành xây dựng trong 

30 năm (1991-2020) ước đạt 12,24%/năm. Giai đoạn 10 năm 2006-2015 

duy trì đà tăng trưởng cao với mức tăng bình quân hàng năm là 

26,93%/năm, trong đó: giai đoạn năm 2006-2010 tăng 22,03%/năm và 

giai đoạn 2011-2015 tăng 32,02%. Tuy nhiên, đến giai đoạn 2016-2020, 

khi các công trình dự án lớn đã hoàn thành mà nhất là Dự án khu liên 
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hợp gang thép và cảng Sơn Dương do Tập đoàn Formosa thực hiện tại 

khu kinh tế Vũng Áng thì tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng giảm 

mạnh trong giai đoạn 2016-2020 với mức giảm bình quân 14,47%/năm. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Đầu tư xây dựng là một trong những lĩnh vực tiến hành sôi động 

và đạt được những kết quả quan trọng trong những năm vừa qua, nhưng 

đồng thời cũng là lĩnh vực bộc lộ những tồn tại, hạn chế như sau: 

(1) Trước khi có Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 

2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm 

phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội thì đầu tư từ nguồn 

vốn ngân sách địa phương nhìn chung còn dàn trải, thiếu kế hoạch, quy 

hoạch làm cho nợ đọng vốn đầu tư về xây dựng cơ bản tăng mạnh (nhất 

là đối với các công trình dự án do xã, phường, thị trấn làm chủ đầu tư) 

gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây 

dựng do bị chủ đầu tư nợ đọng vốn và làm chậm nhịp độ phát triển của 

địa phương. 

(2) Để khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu 

tư trên địa bàn, chúng ta đã thực hiện nhiều chính sách ưu đãi về sử 

dụng đất đai, được miễn giảm nhiều loại thuế, trong đó có thuế sử dụng 

tài nguyên, thuế xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, thuế doanh thu và 

thuế thu nhập, nhưng không ít nhà đầu tư sau khi được cấp giấy phép 

đầu tư đã không nghiêm chỉnh thực hiện những cam kết của họ về mức 

độ bỏ vốn, tỷ lệ đóng góp vốn và lộ trình thực hiện. Có những dự án 

chậm tiến độ hoặc không thể thực hiện đã gây khó khăn và làm ảnh 

hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh cũng như quy hoạch phát triển 

của ngành, của địa phương. 

(3) Nhìn chung các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây 

dựng của Hà Tĩnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đó là: quy mô doanh 

nghiệp còn nhỏ, nguồn vốn tự có của các doanh nghiệp rất hạn chế, vốn 

sản xuất chủ yếu vẫn là vốn vay tín dụng; thiết bị máy móc công nghệ 

chưa được đầu tư đúng mức; sức cạnh tranh yếu, chưa đáp ứng được 

yêu cầu của các công trình có quy mô lớn và hiện đại đang triển khai 

xây dựng trên địa bàn tỉnh. 



 

72 

(4) Những hạn chế và yếu kém trong đầu tư xây dựng nêu trên 

không những làm cho hiệu quả đầu tư thấp, thể hiện ở hệ số ICOR cao 

như đã phân tích ở phần trên, mà còn ảnh hưởng không nhỏ tới việc huy 

động và hiệu quả sử dụng nguồn lực khác như đất đai, tài nguyên 

khoáng sản, lực lượng lao động... 

VI. THƢƠNG MẠI, DỊCH VỤ 

1. Kết quả đạt đƣợc 

1.1. Sản xuất phát triển, đời sống các tầng lớp dân cư nhìn 

chung được cải thiện, sức mua của thị trường trong nước tăng đã làm 

cho giá trị lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tăng lên đáng kể là cơ sở 

để cho khu vực dịch vụ phát triển trong những năm qua và phát triển 

nhanh hơn trong những năm tới 

Các hoạt động thương mại ngày càng phù hợp với cơ chế thị 

trường nên thị trường cung - cầu hàng hóa trên địa bàn ngày càng phát 

triển, lưu thông hàng hóa thông suốt, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu 

cầu tiêu dùng đa dạng và không ngừng tăng lên của sản xuất và đời 

sống. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo 

giá thực tế tính chung 30 năm (1991-2020) ước đạt 418.576,4 tỷ đồng, 

trong đó bán lẻ hàng hóa chiếm 84,11% tổng số; dịch vụ lưu trú, ăn 

uống chiếm 11,17% tổng số; du lịch và dịch vụ khác chiếm 4,72% tổng 

số. Tốc độ tăng trưởng bình quân tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 

thu dịch vụ tiêu dùng giai đoạn 1991-2020 ước đạt 19,06%/năm, trong 

đó: giai đoạn 10 năm 2006-2015 duy trì mức tăng cao với mức tăng 

bình quân hàng năm đạt 27,4%/năm, trong đó giai đoạn 2006-2010 tăng 

trưởng 34,09%/năm và giai đoạn 2011-2015 tăng trưởng 21,6%. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 

2020 ước đạt 48.557,76 tỷ đồng, tăng 52,8 lần so với năm 1995, tăng 

13,4 lần so với năm 2005 và tăng 0,3 lần so với năm 2015. Nhìn 

chung, tất cả các thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động bán lẻ 

hàng hóa và cung cấp dịch vụ đều có chỉ số tăng trưởng năm sau cao 

hơn năm trước. Bên cạnh thành phần kinh tế Nhà nước và kinh tế có 

vốn đầu tư nước ngoài thì thành phần kinh tế tư nhân và thành phần 
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kinh tế cá thể vẫn giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động bán lẻ hàng hóa 

trên địa bàn. Trong đó hoạt động năng động và chiếm tỷ trọng lớn nhất 

vẫn là thành phần kinh tế cá thể, do mạng lưới cung cấp hàng hóa 

rộng, khả năng tiếp cận, khai thác nắm bắt nhu cầu của thị trường nhạy 

bén, sản phẩm hàng hóa đa dạng, chất lượng hàng hóa cũng như chất 

lượng phục vụ khách hàng ngày càng được nâng cao nên đã chiếm lĩnh 

được thị trường bán lẻ hàng hóa. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

theo giá thực tế qua các năm 

 

 

Tổng số  
(Tỷ đồng) 

Tỷ trọng chiếm trong tổng số (%) 

Bán lẻ 
Dịch vụ 
lưu trú,  
ăn uống 

Du lịch và 
dịch vụ khác 

Tính chung 30 năm (1991-2020) 418.576,40 84,11 11,17 4,72 

1991 92,42 78,77 7,56 13,68 

1995 902,05 79,00 15,76 5,24 

2000 1.538,16 86,20 11,28 2,52 

2005 3.376,84 88,32 9,32 2,36 

2010 14.639,35 85,72 10,71 3,57 

2015 38.064,10 81,96 12,64 5,40 

2020 48.557,75 85,59 9,84 4,57 

Phương thức kinh doanh thương mại, dịch vụ và hình thức bán 

hàng trong những năm vừa qua cũng phát triển đa dạng và phong phú 

hơn. Bên cạnh hệ thống chợ truyền thống thì đã có sự tham gia của các 

siêu thị như Coopmark, Vin mark. Nhiều cửa hàng không phải siêu thị 

nhưng cũng đã áp dụng phương thức bán hàng tự chọn, thuận lợi cho 

người mua hàng. Việc tổ chức các Hội chợ thương mại, các đợt khuyến 

mại được tiến hành thường xuyên hơn. Đáng chú ý là các doanh nghiệp 

đã chú trọng hơn đến thị trường tiêu dùng trong nước nói chung và thị 

trường nông thôn nói riêng; đồng thời người tiêu dùng đã quan tâm lựa 

chọn hàng thương hiệu Việt nhiều hơn theo tinh thần “Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cũng là những yếu tố tích cực làm cho thị 

trường cung - cầu hàng hóa ngày càng sôi động hơn. 
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1.2. Hoạt động vận tải trong 30 năm qua phát triển mạnh mẽ cả 

về số lượng và chất lượng phục vụ. Các cơ sở kinh doanh vận tải 

không ngừng cải tiến và hoàn thiện phương thức kinh doanh theo cơ 

chế thị trường, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại và vận 

chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất, đời sống của người dân 

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội thì nhu cầu của người dân 

về hoạt động vận tải cũng tăng lên cả về số lượng cũng như chất lượng 

phục vụ. Trong 30 năm (1991-2020), số lượng hành khách vận chuyển 

ước đạt 249,5 triệu lượt hành khách, với tốc độ tăng bình quân mỗi năm 

là 17,47%/năm và bình quân mỗi năm vận chuyển 8,32 triệu lượt hành 

khách/năm. Mặc dù giai đoạn 1991-1995 đạt tốc độ tăng trưởng bình 

quân hàng năm cao nhất với mức tăng 46,63%/năm, nhưng do khi mới 

tách tỉnh nên quy mô hoạt động vận tải hành khách còn nhỏ. Giai đoạn 

2006-2010 mới thực sự là giai đoạn mà hoạt động vận tải hành khách 

đạt được kết quả tốt nhất với mức tăng bình quân đạt 22,26%/năm. Mặc 

dù tốc độ tăng trưởng bình quân thấp hơn giai đoạn 2006-2010 nhưng 

hoạt động vận tải hành khách giai đoạn 2011-2015 vẫn tiếp tục duy trì 

ổn định sản xuất và có mức tăng trưởng khá là 15,14%/năm. Tuy nhiên, 

do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên kết quả hoạt động vận tải 

hành khách giai đoạn 2016-2020 đạt mức tăng trưởng thấp nhất trong 

vòng 30 năm qua, với mức tăng trưởng chỉ đạt 5,3%/năm. Ước tính số 

lượng hành khách vận chuyển năm 2020 đạt 25,6 triệu lượt hành khách, 

tăng 109,1 lần so với năm 1991, tăng 10,6 lần so với năm 2000 và tăng 

1,6 lần so với năm 2010. 

Khối lượng hàng hóa vận chuyển trong 30 năm (1991-2020) ước 

đạt 374,1 triệu tấn, với tốc độ tăng bình quân mỗi năm là 17,09%/năm 

và bình quân mỗi năm vận chuyển được 12,47 triệu tấn hàng hóa/năm. 

Mặc dù khối lượng hàng hóa vận chuyển vẫn tăng lên hàng năm nhưng 

với xu thế tốc độ tăng ngày càng chậm hơn với tốc độ tăng từ 

30,08%/năm giai đoạn 1991-1995, xuống 17,37%/năm giai đoạn 2001-

2005 và xuống còn 7,16%/năm trong giai đoạn 2016-2020. Vận tải hàng 

hóa phát triển mạnh mẽ nhất về quy mô trong giai đoạn 2011-2020. 

Trong 10 năm này, khối lượng hàng hóa vận chuyển chiếm đến 74,7% 
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tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển trong vòng 30 năm kể từ khi sau 

tái lập tỉnh. Ước tính khối lượng hàng hóa vận chuyển năm 2020 đạt 38 

triệu tấn, tăng 99,3 lần so với năm 1991, tăng 11,3 lần so với năm 2000 

và tăng 1,7 lần so với năm 2010. 

Tốc độ tăng bình quân hàng năm trong 30 năm (1991-2020)  

về khối lượng vận chuyển và luân chuyển 

Đơn vị tính: % 

 

Vận chuyển hành khách Vận chuyển hàng hóa 

Số lượng  
vận chuyển 

Số lượng 
luân chuyển 

Khối lượng 
vận chuyển 

Khối lượng 
luân chuyển 

Tốc độ tăng bình quân mỗi năm 
trong 30 năm (1991-2020) 17,47 21,93 17,09 12,72 

Giai đoạn 5 năm 1991-1995 46,63 63,16 30,08 31,61 

Giai đoạn 5 năm 1996-2000 15,46 12,78 23,31 6,29 

Giai đoạn 5 năm 2001-2005 10,18 14,15 17,37 4,31 

Giai đoạn 5 năm 2006-2010 22,26 34,30 15,25 15,19 

Giai đoạn 5 năm 2011-2015 15,14 17,18 13,93 16,62 

Giai đoạn 5 năm 2016-2020 5,30 6,04 7,16 8,73 

Như vậy, hoạt động vận tải hành khách tăng cao trong giai đoạn 

2006-2010, đây chính là giai đoạn mà các cơ sở vận tải hành khách Hà 

Tĩnh thay đổi mạnh về hình thức sản xuất kinh doanh, thành lập các 

doanh nghiệp vận tải hành khách, đầu tư phương tiện mở các tuyến 

vận tải liên tỉnh, nhất là tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội. Hiện nay, không 

những ở địa bàn thành phố Hà Tĩnh mà ở các huyện đều đã có các cơ 

sở vận tải hành khách liên tỉnh với chất lượng phương tiện tốt đảm bảo 

đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Bên cạnh đó, các tuyến vận tải 

hành khách nội tỉnh cũng đã được củng cố, với việc đưa các tuyến xe 

buýt nội tỉnh vào hoạt động đã góp phần làm cho hoạt động vận tải 

hành khách ngày càng phát triển theo hướng văn minh và hiện đại hơn. 

Cùng với hoạt động vận tải hành khách thì hoạt động vận tải hàng hóa 
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cũng đã có sự tăng trưởng khá. Trong những năm qua, trên địa bàn Hà 

Tĩnh đã và đang triển khai nhiều công trình, dự án với quy mô lớn, nhu 

cầu vận tải hàng hóa tăng cao. Cùng với lực lượng phương tiện vận tải 

của các đơn vị thi công công trình thì các các doanh nghiệp, cơ sở vận 

tải hàng hóa trên địa bàn đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu vận tải hàng hóa 

phục vụ sản xuất. 

Phát huy lợi thế biển và để phục vụ các dịch vụ vận tải, kho bãi tại 

khu kinh tế Vũng Áng, ngày 24/12/2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban 

hành Quyết định số 2190/QĐ-TTg thành lập Cảng Vũng Áng, đây là 

thương cảng tổng hợp phục vụ hàng thông qua: Nội địa, khu vực Bắc 

Trung Bộ, Lào (Khăm-muộn, Savanakhet) và  Đông Bắc Thái Lan 

(Nong Khai, Sakhon Nakhon, Nakhon Phanom). Công ty cổ phần Cảng 

Vũng Áng Việt - Lào là đơn vị đang thực hiện các dịch vụ: xếp 

dỡ, khai thác và dịch vụ cảng biển; cung ứng các dịch vụ Hàng hải tại 

cảng; vận tải đường biển; cung ứng dịch vụ logistics; kinh doanh cơ sở 

hạ tầng cảng biển; dịch vụ lai dắt, cứu hộ, cứu nạn. Hiện tại, cụm cảng 

Vũng Áng có hai khu bến chính đã đưa vào khai thác, đó là khu bến 

cảng tổng hợp Vũng Áng và khu bến cảng cho vận chuyển than phục vụ 

tổ hợp nhiệt điện Vũng Áng. Bên cạnh đó, Dự án khu liên hợp gang 

thép và cảng nước sâu Sơn Dương Fomosa Hà Tĩnh cũng xây dựng 11 

bến cảng đáp ứng tàu 30 vạn tấn cập cảng. Cùng với sự phát triển của 

khu kinh tế Vũng Áng, với tiềm năng và lợi thế về biển, hoạt động vận 

tải và dịch vụ cảng biển đang hứa hẹn đem lại nhiều gam màu sáng 

trong những năm tới. 

1.3. Số cơ sở và lao động sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, 

lâm nghiệp và thủy sản tăng khá, trong đó tăng mạnh trong giai đoạn 

2002-2012. Số cơ sở kinh doanh doanh thương mại chiếm tỷ trọng 

lớn và tăng nhanh hàng năm 

Theo kết quả các cuộc Tổng điều tra kinh tế, năm 2017 có 71.488 

cơ sở, tăng 242,3% so năm 1995 và tăng 46,3% so với năm 2007, bình 

quân mỗi năm giai đoạn 1995-2017 tăng 5,8%/năm; giai đoạn 1995-

2007 tăng 7,3%/năm và giai đoạn 2007-2017 tăng 3,9%/năm. 
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Số cơ sở, lao động sản xuất kinh doanh cá thể  

qua 5 kz Tổng điều tra 

 

 
Thời điểm 1/7 

1995 2002 2007 2012 2017 

1. Tổng số cơ sở (Cơ sở) 20.884 35.213 48.870 65.368 71.488 

Công nghiệp 9.783 12.032 12.780 15.657 12.663 

Xây dựng 108 339 883 2.882 2.636 

Thương mại 6.901 15.445 23.625 31.214 36.323 

 Lưu trú, ăn uống 2.232 2.649 4.321 6.532 7.150 

Vận tải, kho bãi 1.222 3.856 4.228 4.065 3.910 

 Dịch vụ khác 638 892 3.033 5.018 8.806 

2. Tổng số lao động (Người) 31.822 51.055 72.110 114.215 115.796 

Công nghiệp 17.732 21.346 21.972 32.225 21.126 

Xây dựng 453 1.152 5.153 17.388 14.752 

Thương mại 7.456 18.163 28.685 42.807 48.963 

 Lưu trú, ăn uống 2.974 4.201 7.166 10.423 14.357 

Vận tải, kho bãi 2.243 5.035 5.256 4.708 4.463 

 Dịch vụ khác 964 1.158 3.878 6.664 12.135 

Trong 10 năm trở lại đây, số cơ sở cá thể tăng nhẹ và không đồng 

đều giữa các ngành. Tốc độ phát triển của các cơ sở sản xuất kinh doanh 

cá thể khu vực công nghiệp, xây dựng giảm do số cơ sở mang tính chất 

nhỏ lẻ như đan lát thủ công, khai thác muối, cát, đá, sỏi, chế biến thủy 

hải sản... Cơ sở xây dựng tăng nhanh trong giai đoạn 2007-2012 và 

giảm dần trong giai đoạn 2012-2017, do nhu cầu xây dựng của xã hội 

tăng cao, hoạt động xây dựng giai đoạn này đòi hỏi trình độ, kỹ thuật 

cao nên các cơ sở phải thành lập doanh nghiệp, thành lập tổ đội đáp ứng 

nhu cầu nhận thầu các công trình lớn, đây là nguyên nhân chính làm 

giảm cơ sở ngành xây dựng. Giai đoạn 1995-2017, số cơ sở cá thể 

ngành thương mại tăng bình quân 7,8%/năm; ngành lưu trú, ăn uống 

tăng 5,4%/năm; ngành vận tải, kho bãi tăng 5,4%/năm và các ngành 

dịch vụ khác tăng 12,7%/năm. Phạm vi hoạt động của các cơ sở cá thể 
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thương mại chủ yếu gói gọn trong việc lưu thông hàng hóa phục vụ nhu 

cầu ăn uống của xã hội, các nhu cầu khác vẫn được duy trì, nhưng tốc 

độ phát triển còn chậm. Cơ sở ngành vận tải tốc độ phát triển năm 2012 

đến năm 2017 giảm, do số phương tiện xe thô sơ, xe xích lô, xe lai, 

thuyền chở cát, và chở khách đường thủy nội địa giảm mạnh. 

Cùng với sự biến động của số lượng cơ sở thì số lao động trong 

các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phát triển mạnh trong giai đoạn 

1995-2012 ở tất cả các ngành. Giai đoạn 2012-2017 lực lượng lao động 

ngành công nghiệp, xây dựng và vận tải giảm; các ngành còn lại xu 

hướng thu hút lao động có tăng nhưng mức tăng không cao. Số lao động 

cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có đến 1/7/2017 là 115.796 người, tăng 

263,9% so năm 1995 và tăng 60,6% so với năm 2007, bình quân mỗi 

năm giai đoạn 1995-2017 tăng 6%/năm; giai đoạn 1995-2007 tăng 

7%/năm và giai đoạn 2007-2017 tăng 4,9%/năm. Như vậy, tốc độ tăng 

về lao động xấp xỉ với tốc độ tăng về số lượng cơ sở, điều đó thể hiện 

quy mô về lao động của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể tăng 

không nhiều, bình quân một cơ sở chỉ giao động từ 1,5 đến 1,6 lao 

động/cơ sở. Lao động trong cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể chủ yếu là 

các thành viên trong gia đình, lao động thuê ngoài không nhiều. Cùng 

với sự phát triển các thành phần kinh tế, thì khối cá thể đóng vai trò 

quan trọng và tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

trong thời gian qua và đây là kênh sản xuất, phân phối trực tiếp đáp ứng 

nhu cầu của người dân. 

2. Một số hạn chế và bất cập 

(1) Hoạt động thương mại trên thị trường Hà Tĩnh chủ yếu vẫn là 

buôn bán nhỏ nên chưa khai thác được tiềm năng và lợi thế. Tính liên 

kết, hợp tác giữa khâu sản xuất và khâu lưu thông giữa các địa phương 

trong tỉnh chưa chặt chẽ và thiếu hiệu quả, nhất là liên kết trong tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp. 

(2) Hoạt động dịch vụ nhất là dịch vụ du lịch tuy vẫn đạt tốc độ 

tăng trưởng nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của địa 

phương. Sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, chủ yếu là tham quan danh 

lam thắng cảnh; du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái chưa phát triển. 
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(3) Hoạt động vận tải đường bộ và vận tải trong nước vẫn là chủ 

yếu, vận tải đường thủy và nước ngoài còn hạn chế. Hạ tầng giao thông 

trong những năm qua tuy đã được đầu tư nâng cấp nhưng một số công 

trình giao thông trong quá trình thi công còn gặp khó khăn về nguồn 

vốn, công tác giải phóng mặt bằng nên tiến độ thực hiện chậm đã làm 

ảnh hưởng đến lưu thông cũng như đời sống của nhân dân. 

VII. THU - CHI NGÂN SÁCH 

1. Kết quả đạt đƣợc 

Trong những năm qua, công tác quản lý thu ngân sách Nhà 

nước được triển khai khẩn trương, quyết liệt; công tác quản lý chi 

ngân sách Nhà nước được tăng cường, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và 

hiệu quả; ngân sách Nhà nước được điều hành chủ động, đáp ứng 

các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán, bảo đảm đúng quy định của 

pháp luật 

Chỉ tiêu thu ngân sách là tiêu chí hết sức quan trọng đánh giá chất 

lượng tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn. Bước vào thực hiện 

nhiệm vụ thu ngân sách sau khi tái lập tỉnh với điều kiện kinh tế còn 

nhiều khó khăn, nhưng với sự tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo và triển khai thực hiện nên công tác thu ngân sách đã đạt được kết 

quả khá toàn diện. 

Tổng thu ngân sách Nhà nước trong 30 năm (1991-2020) ước đạt 

333.721 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 28,3%/năm. Trong đó thu 

trên địa bàn ước đạt 101.180,5 tỷ đồng, chiếm 30,3% tổng thu ngân 

sách Nhà nước, bình quân hàng năm tăng 25,8%/năm. Trong tổng thu 

ngân sách Nhà nước trên địa bàn thì thu nội địa tăng nhanh trong những 

năm gần đây. Dự toán thu nội địa năm 2020 là 7.200 tỷ đồng, chiếm tỷ 

trọng 51,4% trong tổng thu trên địa bàn. Như vậy, đến năm 2020 thì thu 

nội địa đã tăng 395,7 lần so với năm 1991, tăng 37,7 lần so với năm 

2000, tăng 3, lần so với năm 2010 và tăng 0,01 lần so với năm 2015. 

Cùng với thu nội địa, thu thuế xuất, nhập khẩu có sự tăng trưởng vượt 

bậc khi mà năm 1996 chỉ mới thu được hơn 34 tỷ đồng thì đến năm 

2020 đã đạt mức thu là 6.800 tỷ đồng. Với sự phát triển về kinh tế - xã 
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hội của tỉnh nhà trong những năm qua, hoạt động thu ngân sách Nhà 

nước trên địa bàn cũng đã tăng nhanh và từng bước có tính bền vững 

hơn. Bên cạnh đó, do lượng hàng hóa là máy móc, thiết bị được nhập về 

để phục vụ các công trình dự án tại khu kinh tế Vũng Áng trong những 

năm qua tăng mạnh nên thu hải quan tăng cao. 

Chi ngân sách địa phương cơ bản đảm bảo tiến độ theo dự toán 

hàng năm, đảm bảo các hoạt động hành chính, sự nghiệp ngành, an ninh 

quốc phòng và kịp thời đáp ứng nguồn thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, 

các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tổng chi ngân sách Nhà nước 

trên địa bàn trong 30 năm (1991-2020) dự ước là 283.240 tỷ đồng, bình 

quân hàng năm tăng 27,2%/năm. Dự toán chi ngân sách Nhà nước trên 

địa bàn năm 2020 là 17.993 tỷ đồng, tăng 65,9 lần so với năm 1995, 

tăng 22,2 lần so với năm 2000 và tăng 0,4 lần so với năm 2010. Công 

tác chi ngân sách Nhà nước ngày càng được thực hiện một cách chặt 

chẽ hơn và đảm bảo các nhiệm vụ chi của tỉnh. 

2. Tồn tại hạn chế 

Mặc dù số thu ngân sách tăng hàng năm nhưng cơ cấu thu ngân 

sách tỉnh Hà Tĩnh chưa thật sự bền vững. Tỷ trọng thu nội địa trong thu 

ngân sách đạt thấp, đồng nghĩa với việc thu ngân sách còn phụ thuộc 

quá lớn vào các khoản thu khác mà nhất là thu từ ngân sách Trung 

ương. Trong đó nguồn thu từ hải quan không trực tiếp phản ánh hiệu 

quả của nền kinh tế và thường không ổn định. 

VIII. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI 

1. Dân số và điều kiện sống của ngƣời dân 

1.1. Kết quả đạt được 

- Quy mô và mật độ dân số đang ngày càng tăng lên; dân số Hà 

Tĩnh chủ yếu là người dân tộc kinh và phân bố chủ yếu ở khu vực 

nông thôn 

Ước tính dân số trung bình Hà Tĩnh năm 2020 là 1.298.638 người, 

tăng 7,4% (tăng 89.191 người) so với năm 1991 khi mới tách tỉnh. Như 

vậy, sau 30 năm tái lập tỉnh thì tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm 
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chỉ đạt 0,24%/năm, đây là mức tăng không cao và chủ yếu là do yếu tố 

tăng dân số tự nhiên, còn tăng cơ học thì tỷ lệ xuất cư vẫn cao hơn so 

với nhập cư, điều này cùng đồng nghĩa với việc sức hút lao động ngoại 

tỉnh đến Hà Tĩnh làm việc vẫn còn rất hạn chế. Trong đó khu vực thành 

thị tăng bình quân 4,35%/năm và khu vực nông thôn giảm bình quân 

0,31%/năm, bên cạnh tăng tự nhiên về dân số của khu vực thành thị thì 

việc thay đổi đơn vị hành chính chuyển từ xã thành phường cũng là 

nguyên nhân làm tăng dân số khu vực thành thị. 

Dân số trung bình qua các năm giai đoạn 1991-2020 

Đơn vị tính: Người 

 Tổng số 

Phân theo giới tính Phân theo thành thị,  
nông thôn 

Nam Nữ Thành thị Nông thôn 

1991 1.209.447 575.971 633.476 73.343 1.136.104 

1995 1.266.089 620.962 645.127 98.970 1.167.119 

2000 1.273.382 631.628 641.754 119.890 1.153.492 

2005 1.247.839 616.433 631.406 154.653 1.093.186 

2010 1.232.662 609.829 622.833 189.334 1.043.328 

2015 1.261.288 625.707 635.581 222.301 1.038.987 

2020 1.298.638 645.942 652.696 262.886 1.035.752 

Nếu xét theo độ tuổi thì dân số Hà Tĩnh đang trong thời kỳ cơ cấu 

dân số tối ưu hay còn gọi là “cơ cấu dân số vàng”. Theo định nghĩa của 

Liên hợp quốc, thời kỳ cơ cấu dân số tối ưu là thời kỳ tỷ trọng trẻ em 

dưới 15 tuổi chiếm dưới 30% và tỷ trọng người già từ 65 tuổi trở lên 

chiếm dưới 15%, tức là tỷ trọng dân số phụ thuộc (dưới 15 tuổi và trên 

65 tuổi) ở mức dưới 45%. Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở 

năm 2019 (1/4/2019) thì tỷ trọng dân số phụ thuộc của Hà Tĩnh tại thời 

điểm điều tra chỉ có 37,7%, trong tỷ trọng trẻ em dưới 15 tuổi chiếm 

26,5% và tỷ trọng người già từ 65 tuổi trở lên chiếm 11,2%. Do đang 

trong thời kỳ cơ cấu dân số tối ưu nên lực lượng lao động khá đông đảo 

và thường xuyên tăng lên qua các năm. Lực lượng lao động đang làm 

việc trong các ngành kinh tế năm 2020 ước đạt 696.618 người, chiếm 
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53,6% tổng dân số, tăng 20,6% so với năm 2000 và tăng 6,1% so với 

năm 2010. Hiện nay, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều công trình, dự án 

lớn trên địa bàn, sau khi hoàn thành đi vào sản xuất sẽ có nhu cầu sử 

dụng lao động với số lượng lớn, nhất là ngành dệt may, đây chính là 

điều kiện tốt để lực lượng lao động Hà Tĩnh được tham gia làm việc 

ngay trên quê hương mình và cũng là cơ hội để con em Hà Tĩnh đang 

phải đi làm ăn xa quê trở về quê làm việc. 

Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tổng số dân 

của tỉnh Hà Tĩnh vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 là 1.288.866 

người. Dân số Hà Tĩnh chiếm 1,34% tổng dân số cả nước, là tỉnh có dân 

số đông xếp thứ 25/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và tỉnh đông dân 

thứ 5 trong 14 tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền 

Trung và đông dân thứ 3 trong 6 tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ. Như 

vậy, sau 10 năm thì quy mô dân số Hà Tĩnh đã tăng thêm 61.828 người. 

Sau chu kỳ sụt giảm trong giai đoạn 1999-2009 thì tỷ lệ tăng dân số 

bình quân năm giai đoạn 2009-2019 đã tăng 0,49%/năm (giai đoạn 

1989-1999 tăng 0,85%/năm và giai đoạn 1999-2009 giảm 0,33%/năm). 

Trong tỷ lệ tăng dân số chung bình quân năm giai đoạn 2009-2019 thì 

khu vực thành thị có mức tăng cao (tăng 3,23%/năm) trong khi khu vực 

nông thôn lại giảm 0,07%/năm. Nguyên nhân do quá trình đô thị hóa và 

việc chuyển đổi các đơn vị hành chính từ cấp xã lên phường nên đã làm 

cho dân số khu vực thành thị tăng cao. Số lượng xã chuyển thành 

phường trong giai đoạn 2009-2019 là 11 đơn vị (thị xã Hồng Lĩnh 3 xã, 

thành phố Hà Tĩnh 3 xã và thị xã Kỳ Anh 5 xã). Hiện nay, huyện có dân 

số lớn nhất trong tỉnh là huyện Cẩm Xuyên, tiếp đến là huyện Thạch 

Hà, huyện Can Lộc, huyện Kỳ Anh... 

Cũng theo kết quả Tổng điều tra, mật độ dân số của Hà Tĩnh là 

215 người/km2, tăng 11 người/km2 so với năm 2009. Với kết quả này, 

mật độ dân số của Hà Tĩnh tuy đã có tăng hơn so với 10 năm trước 

nhưng vẫn là tỉnh có mật độ dân số thấp hơn mức bình quân chung cả 

nước và xấp xỉ với bình quân của khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải 

miền Trung. Các địa phương có mật độ dân số cao là thành phố Hà 

Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, huyện Lộc Hà, huyện Đức Thọ... 
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Tính đến thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019, dân số Hà Tĩnh là người 

dân tộc kinh có 1.285.754 người, chiếm 99,76% tổng dân số toàn tỉnh 

và 3.112 người là người các dân tộc khác, chiếm 0,24% tổng dân số 

toàn tỉnh. Ở Hà Tĩnh ngoài dân tộc kinh là chủ yếu thì còn có một bộ 

phận nhỏ là người dân tộc Chứt sống tập trung tại bản Rào Tre, xã 

Hương Liên, huyện Hương Khê. 

Dân số khu vực thành thị của tỉnh Hà Tĩnh vào thời điểm 0 giờ 

ngày 01/4/2019 là 251.893 người, chiếm 19,54% tổng dân số, tăng 

37,38% (tăng 68.538 người) so với năm 2009 và dân số khu vực nông 

thôn là 1.036.973 người, chiếm 80,46%, giảm 0,64% (giảm 6.710 

người) so với năm 2009. Như vậy, dân số của Hà Tĩnh được phân bố 

chủ yếu ở khu vực nông thôn, tỷ lệ dân số khu vực nông thôn của Hà 

Tĩnh cao hơn so với bình quân chung cả nước cũng như bình quân các 

tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. 

Tốc độ tăng dân số khu vực thành thị ở Hà Tĩnh bình quân hàng 

năm giai đoạn 2009-2019 là 3,23%/năm, thấp hơn mức tăng 4,39%/năm 

giai đoạn 1999-2009. Giai đoạn 2009-2019, trong khi khu vực thành thị 

có dân số tăng thì ở khu vực nông thôn lại giảm nhẹ 0,07%/năm, mức 

giảm này thấp hơn mức giảm 0,96%/năm trong giai đoạn 1999-2009. 

Có kết quả này là do quá trình đô thị hóa và việc chuyển đổi đơn vị 

hành chính từ cấp xã thành phường nên đã làm cho dân số khu vực 

thành thị tăng cao và khu vực nông thôn giảm. 

- Cơ cấu dân số theo giới tính tuy có sự chệnh lệch là tỷ lệ  

dân số nữ lớn hơn tỷ lệ dân số nam, nhưng với mức chênh lệch  

không nhiều 

Trong tổng số dân của tỉnh Hà Tĩnh vào thời điểm 0 giờ ngày 

01/4/2019 là 1.288.866 người thì dân số nam là 640.709 người, chiếm 

49,71% tổng dân số, tăng 5,6% (tăng 33.996 người) so với năm 2009 và 

dân số nữ là 648.157 người, chiếm 50,29% tổng dân số, tăng 4,5% (tăng 

27.832 người) so với năm 2009. 

Cơ cấu giới tính biểu thị sự phân bố dân số theo hai giới tính khác 

nhau là giới tính nam và nữ. Chỉ tiêu thường được sử dụng để nghiên 
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cứu cơ cấu giới tính của dân số là tỷ số giới tính. Tỷ số giới tính là một 

số đo về cơ cấu dân số theo giới tính và được tính bằng số lượng nam 

giới trên 100 nữ giới. Kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 

2019 cho thấy, tỷ số giới tính của Hà Tĩnhh là 98,9 nam/100 nữ. Tỷ số 

giới tính của dân số Hà Tĩnh liên tục tăng nhưng luôn ở mức dưới 100 

trong 3 kỳ Tổng điều tra dân số và nhà ở gần đây (năm 1999 là 96 

nam/100 nữ và năm 2009 là 97,8 nam/100 nữ). Nguyên nhân chủ yếu là 

do tỷ số giới tính khi sinh luôn có sự chênh lệch trong nhiều năm nay. 

- Tổng số hộ dân cư tăng lên nhưng quy mô nhân khẩu/hộ lại 

đang có xu thế giảm xuống qua các kỳ Tổng điều tra 

Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tính đến 

thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 Hà Tĩnh có 378.648 hộ, chiếm 1,4% 

tổng số hộ dân cư cả nước, so với năm 2009 tăng 9,97% (tăng 34.332 

hộ). Tốc độ tăng số hộ dân cư bình quân hàng năm giai đoạn 2009-

2019 là 0,96%/năm, thấp hơn so với mức tăng 1,44%/năm của giai 

đoạn 1999-2009 và cũng thấp hơn mức tăng bình quân chung cả nước 

giai đoạn 2009-2019 (cả nước tăng 1,8%/năm). Là tỉnh có số hộ dân 

cư lớn thứ 5 trong 14 tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải 

miền Trung sau Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định và Quảng Nam. Đây 

là giai đoạn Hà Tĩnh có tỷ lệ tăng số hộ dân cư thấp nhất trong vòng 

20 năm qua. 

Do Hà Tĩnh có trên 80% dân số được phân bố ở khu vực nông 

thôn nên số hộ dân cư ở khu vực nông thôn cũng chiếm tỷ lệ tương ứng 

với 306.501 hộ, chiếm 80,95% tổng số hộ dân cư toàn tỉnh và có 72.147 

hộ dân cư sống ở khu vực thành thị, chiếm 19,05% tổng dân số toàn 

tỉnh. Tốc độ tăng số hộ dân cư khu vực thành thị bình quân hàng năm 

giai đoạn 2009-2019 là 2,79%/năm, giảm 3,33 điểm phần trăm so với 

giai đoạn 1999-2009. Khu vực nông thôn bình quân hàng năm giai đoạn 

2009-2019 tăng 0,57%/năm, giảm 0,2 điểm phần trăm so với giai đoạn 

1999-2009. Như vậy, tốc độ tăng số hộ dân cư ở khu vực thành thị giai 

đoạn 2009-2019 đã chậm lại hơn so với 10 năm trước đó, còn đối với 

khu vực nông thôn không có nhiều biến động. 
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Trong tổng số 378.648 hộ dân cư, bình quân mỗi hộ có 3,3 

người/hộ, thấp hơn 0,3 người/hộ so với năm 2009 và thấp hơn 0,95 

người/hộ so với năm 1999. Quy mô nhân khẩu/hộ phổ biến vẫn là từ 2-4 

người/hộ, theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thì Hà 

Tĩnh có 64,1% tổng số hộ dân cư có quy mô nhân khẩu từ 2-4 người/hộ. 

Quy mô bình quân nhân khẩu/hộ của Hà Tĩnh thấp hơn mức bình quân 

chung cả nước cũng như bình quân các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và 

Duyên hải miền Trung (cả nước là 3,5 người/hộ và khu vực Bắc Trung 

Bộ và Duyên hải miền Trung là 3,6 người/hộ). Do tốc độ tăng số lượng 

hộ dân cư nhanh hơn so với tốc độ tăng dân số, trong đó có yếu tố tách 

hộ ăn riêng ở riêng đối với các hộ dân cư có nhiều thế hệ sinh sống nên 

quy mô nhân khẩu/hộ dân cư ở Hà Tĩnh đang ngày càng có xu thế giảm 

xuống so với trước đây. 

- Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các 

ngành kinh tế có tăng nhưng không đáng kể và đang có sự dịch 

chuyển từ khu vực sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản sang các 

ngành khác 

Năm 2020, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc 

trong các ngành kinh tế ước tính khoảng 696.618 người, bằng 53,6% 

dân số, tăng 47,6% so với năm 1991, tăng 20,6% so với năm 2000 và 

tăng 6,1% so với năm 2010, tốc độ tăng bình quân hàng năm giai 

đoạn 1991-2020 chỉ đạt 1,4%/năm. Do hiện nay trong luồng di cư 

của dân số Hà Tĩnh thì lượng xuất cư đang lớn hơn nhập cư  và lực 

lượng dân số xuất cư chủ yếu là trong độ tuổi lao động nên lực lượng 

lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các ngành kinh tế trên 

địa bàn tăng thấp. 

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong ngành 

nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn chiếm tỷ trong lớn nhưng đang có xu 

hướng giảm. Năm 2020, lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong 

ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn chiếm 50%, giảm 37,6 điểm 

phần trăm so với năm 1991, giảm 35,6 điểm phần trăm so với năm 2000 

và giảm 2,7 điểm phần trăm so với năm 2010 và về số lượng giảm 

15,7% so với năm 1991, giảm 29,5% so với năm 2000 và tăng 0,8% so 
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với năm 2010, tốc độ tăng bình quân hàng năm giai đoạn 1991-2020 

giảm 0,6%/năm; lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc 

trong ngành phi nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng mạnh, chiếm 50% 

tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc. Tính đến năm 2020 

tăng 493,3% so với năm 1991, tăng 318,5% so với năm 2000 và tăng 

12% so với năm 2010, tốc độ tăng bình quân hàng năm giai đoạn 1991-

2020 đạt 6,3%/năm, chiếm 50%. Đây là sự dịch chuyển tất yếu và phù 

hợp với thực tiễn phát triển của địa phương. 

- Tổng số lao động làm việc trong khu vực hành chính, sự 

nghiệp năm 2017 tăng hơn so với năm 2012 với tốc độ tăng cao hơn 

so với tốc độ tăng số lượng cơ sở. Tuy nhiên, mức tăng lao động bình 

quân giai đoạn 2012-2017 thấp hơn so với giai đoạn 2007-2012 

Tính đến thời điểm 01/01/2017, tổng số lao động trong khối hành 

chính, sự nghiệp toàn tỉnh là 54.884 người, bằng 104,1% (tăng 2.138 

người) so với thời điểm 01/7/2012. Không tính số lao động thuộc lực 

lượng A thì có 50.682 lao động thuộc khối hành chính, sự nghiệp, bằng 

104% (tăng 1.963 người) so với thời điểm 01/7/2012. Trong đó: Lao 

động làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước là 10.423 người, 

chiếm 20,6% tổng số lao động khối hành chính, sự nghiệp; lao động làm 

việc trong các đơn vị sự nghiệp là 34.968 người, chiếm 69% tổng số lao 

động khối hành chính, sự nghiệp và lao động làm việc trong các tổ chức 

chính trị, đoàn thể, hiệp hội là 5.291 người, chiếm 10,4% tổng số lao 

động khối hành chính, sự nghiệp. Trong khi số lượng đơn vị thuộc khối 

hành chính, sự nghiệp tăng nhẹ thì tổng số lao động vẫn tiếp tục tăng và 

có tốc độ tăng cao hơn so với tốc độ tăng số lượng đơn vị. Điều này thể 

hiện quy mô lao động của các đơn vị thuộc khối hành chính, sự nghiệp 

đang có xu hướng tăng lên và như vậy việc tinh gọn bộ máy các đơn vị 

hành chính, sự nghiệp trên địa bàn vẫn cần phải tiếp tục được quan tâm. 

Độ tuổi của lao động thuộc khối hành chính, sự nghiệp chủ yếu từ 

31 đến 45 tuổi, chiếm đến 57,3% tổng số lao động và lao động trẻ có độ 

tuổi dưới 30 tuổi cũng chiếm tỷ lệ khá lớn là 17,5%. Như vậy, có đến 

gần 75% tổng số lao động đang làm việc trong khối hành chính, sự 

nghiệp có độ tuổi dưới 46 tuổi, đây là lực lượng lao động đang ngày 
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càng được trẻ hóa trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn 

tỉnh. Xét về trình độ của lực lượng lao động thuộc khối hành chính, sự 

nghiệp thì chủ yếu là lao động có trình độ đại học với 28.209 người, 

chiếm 55,7%; trình độ trung cấp, cao đẳng là 16.113 người, chiếm 

31,8%; trên đại học là 2.441 người, chiếm 4,8%. Mặc dù đã giảm so với 

năm 2012 nhưng vẫn còn có đến 4,8% lao động chưa qua đào tạo hoặc 

chỉ mới được đào tạo dưới 3 tháng đang làm việc trong khối hành chính, 

sự nghiệp (năm 2012 là 6,9%). Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của 

người đứng đầu các đơn vị hành chính, sự nghiệp chủ yếu là trình độ đại 

học (chiếm 72,9%) và trên đại học 9,7%. Tuy nhiên, vẫn còn có đến 

15,2% số người đứng đầu các đơn vị hành chính, sự nghiệp có trình độ 

từ trung cấp trở xuống. 

- Điều kiện sống của người dân đang ngày càng được cải thiện 

tốt lên cả về số lượng cũng như chất lượng 

Thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030 ban hành theo Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 

30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều nhiệm vụ, giải pháp phát 

triển nhà ở đã được thực hiện. Kết quả Tổng điều tra năm 2019 cho thấy, 

trong 10 năm qua, điều kiện nhà ở của các hộ dân cư đã được cải thiện rõ 

rệt đặc biệt ở khu vực thành thị. Hầu hết các hộ dân cư đều có nhà ở kiên 

cố và bán kiên cố; diện tích nhà ở bình quân đầu người tăng lên, sát với 

mục tiêu chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020. 

Theo quy định của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở, hộ được 

xác định là có nhà ở nếu hộ ở trong một công trình xây dựng gồm có ba 

bộ phận là: Tường, mái và sàn. Trường hợp nơi ở của hộ là nhà bè trên 

sông, hồ có đầy đủ ba bộ phận nêu trên thì được coi là hộ có nhà ở. Với 

khái niệm này, tính đến thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019, toàn tỉnh Hà 

Tĩnh có khoảng 15 hộ không có nhà ở. Trung bình cứ 10.000 hộ dân cư 

thì có khoảng 0,4 hộ không có nhà ở. Chỉ tiêu này đã dần được cải thiện 

trong vòng 10 năm qua, từ mức 2,02 hộ/10.000 hộ năm 2009 xuống còn 

0,4 hộ/10.000 hộ năm 2019. Do nhu cầu nhà ở là một nhu cầu thiết yếu 

của đời sống người dân, với sự phát triển về điều kiện kinh tế - xã hội 
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và những chính sách về nhà ở của Nhà nước thì tỷ lệ hộ không có nhà ở 

ngày càng giảm mạnh. 

Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đại đa số 

các hộ dân cư ở Hà Tĩnh đang sống trong nhà kiên cố và bán kiên cố 

(chiếm 98,1%), trong đó ở khu vực thành thị là 99% và khu vực nông 

thôn là 97,9%. Trong vòng 10 năm qua, tỷ lệ hộ sống trong nhà ở kiên 

cố và bán kiên cố đã tăng mạnh từ 90,6% năm 2009 lên 98,1% năm 

2019. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy các chính sách phát triển nhà đã 

được thực hiện tốt và có hiệu quả trong thời gian qua, góp phần cải 

thiện điều kiện sống của người dân. Trong Luật Thống kê quy định thì 

diện tích nhà ở bình quân đầu người là một chỉ tiêu thống kê quốc gia, 

được thu thập nhằm đánh giá về điều kiện và chất lượng cuộc sống của 

dân cư. Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030 đã đặt ra mục tiêu “đến năm 2020, diện tích nhà ở bình 

quân toàn quốc đạt khoảng 25 m2 sàn/người, trong đó tại đô thị đạt 26 

m2 sàn/người và tại nông thôn đạt 19 m2 sàn/người; phấn đấu đạt chỉ 

tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 6 m2 sàn/người”. Theo kết quả Tổng điều 

tra dân số và nhà ở năm 2019, diện tích nhà ở bình quân đầu người năm 

2019 của Hà Tĩnh là 26,2 m2/người. Trong đó, diện tích nhà ở bình quân 

đầu người khu vực thành thị cao hơn khu vực nông thôn, tương ứng là 

31,4 m2/người và 25 m2/người. So với năm 2009, diện tích nhà ở bình 

quân đầu người tăng 8,3 m2/người. 

Cùng với sự phát triển về nhà ở thì điều kiện ở và sinh hoạt của hộ 

dân cư cũng được cải thiện rõ rệt: 100% hộ dân cư trên địa bàn toàn tỉnh 

sử dụng điện lưới thắp sáng, tăng 0,7 điểm phần trăm so với năm 2009; 

tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh (hố xí tự hoại và bán tự hoại) đã tăng 

khá mạnh. Toàn tỉnh hiện có 75,5% hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh, tăng 

gần 51 điểm phần trăm so với năm 2009 nhưng vẫn thấp hơn so với 

mức bình quân toàn quốc 88,9%. Trong đó, tỷ lệ hộ dân cư khu vực 

thành thị sử dụng hố xí hợp vệ sinh là 93,5%, cao hơn 22,2 điểm phần 

trăm ở khu vực nông thôn. Điều này cho thấy, điều kiện vệ sinh của 

người dân đang dần được cải thiện. Tuy vậy, toàn tỉnh vẫn còn 24,5% 

số hộ không sử dụng hố xí hợp vệ sinh, trong đó đa phần là các hộ ở 
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khu vực nông thôn đang sử dụng hố xí không đạt chuẩn vệ sinh 

(28,7%); tỷ lệ hộ dân cư sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh là 97,8%, 

trong đó 29,0% hộ sử dụng nguồn nước máy. Có sự chênh lệch về tiếp 

cận sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh giữa khu vực thành thị và nông 

thôn (khu vực thành thị là 99,6% và khu vực nông thôn là 97,4%). Như 

vậy, tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới thắp sáng, hố xí hợp vệ sinh và nguồn 

nước hợp vệ sinh ở Hà Tĩnh tăng khá mạnh trong thời gian qua, điều đó 

chứng tỏ chất lượng đời sống của người dân Hà Tĩnh đang ngày càng 

được nâng lên. 

Tiện nghi sinh hoạt của người dân tiếp tục được cải thiện, đa số 

các hộ dân cư có tiện nghi để tiếp cận thông tin văn hóa, xã hội và công 

nghệ thông tin. Theo kết quả Tổng điều tra dân số thì toàn tỉnh có 

90,2% hộ có sử dụng ti vi, tăng 6,8 điểm phần trăm so với năm 2009 

(khu vực thành thị 93,2% và khu vực nông thôn 89,5%); 91,5% số hộ có 

sử dụng điện thoại cố định, di động, máy tính bảng (khu vực thành thị 

94,2% và khu vực nông thôn 90,9%); chỉ còn có 12,6% số hộ còn sử 

dụng đài radio, casetts; 18,9% số hộ sử dụng máy vi tính; có 86,8% hộ 

dân cư sử dụng phương tiện giao thông cá nhân có động cơ (mô tô, xe 

gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện và ô tô) cho mục đích sinh hoạt của 

hộ (80,4% sử dụng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện và 

6,4% sử dụng ô tô). 

1.2. Một số khó khăn, hạn chế 

(1) Mặc dù tốc độ tăng dân số những năm vừa qua thấp, nhưng tỷ 

lệ sinh vẫn ở mức cao và thiếu ổn định. Tỷ suất sinh thô của Hà Tĩnh 

vẫn ở mức cao, năm 2019 là 17,9‰, giảm 13,3‰ so với năm 1991, 

nhưng tăng 1,7‰ so với năm 2000 và tăng 3,9‰ so với năm 2010. 

(2) Lực lượng lao động đông đảo và cơ cấu dân số đang ở thời kỳ 

tối ưu, nhưng chất lượng lao động còn hạn chế nên đã dẫn đến mâu thuẫn 

là trong khi các doanh nghiệp thiếu lao động tay nghề cao thì tình trạng 

thiếu việc làm và thất nghiệp vẫn diễn ra đối với lực lượng lao động. 

(3) Việc gia tăng sử dụng phương tiện giao thông cá nhân sẽ tạo 

áp lực về cơ sở hạ tầng giao thông, gây ô nhiễm môi trường và ảnh 
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hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân, đặc biệt ở các khu đô thị 

và địa phương đông dân cư. Đây là một trong những cản trở của quá 

trình tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. 

2. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo 

2.1. Kết quả đạt được: 

- Chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn tiếp tục 

được nâng lên; mạng lưới trường lớp được củng cố và sắp xếp hợp lý; 

công tác xã hội hóa giáo dục được chú trọng và đã đạt được kết quả 

rõ nét 

Trong những năm qua, Hà Tĩnh đã tổ chức thực hiện có hiệu quả 

Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVII) 

về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo đến năm 2015 và 

những năm tiếp theo. Chất lượng giáo dục toàn diện phát triển vững 

chắc; giáo dục mũi nhọn đạt kết quả khá và ngày càng phát triển; đạt 

chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; củng cố và giữ 

vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu, giáo dục trung học cơ sở đúng độ 

tuổi; triển khai mạnh mẽ đổi mới phương pháp dạy học; chất lượng giáo 

viên, đội ngũ cán bộ quản lý được nâng lên. Là tỉnh thuộc tốp đầu trong 

cả nước về chất lượng giáo dục; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp, chuyển cấp ổn 

định; số giải học sinh giỏi tăng và đã có học sinh tham dự và đạt giải 

cao kỳ thi quốc tế; tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, 

cao đẳng cao so với bình quân chung của cả nước. 

Thực hiện có hiệu quả chủ trương của tỉnh về quy hoạch, kế hoạch 

củng cố, sắp xếp, sáp nhập các trường mầm non và phổ thông. Cơ sở vật 

chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học được quan tâm đầu tư. Công tác 

khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội hóa học tập được các ngành, 

các cấp và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Năm 2009, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng Đề án “phổ cập mẫu giáo cho trẻ 5 

tuổi” với mục tiêu là bảo đảm hầu hết trẻ em 5 tuổi trên phạm vi cả 

nước đều được tới lớp và được chăm sóc, giáo dục 2 buổi mỗi ngày suốt 

cả năm học nhằm chuẩn bị tốt nhất về thể lực, tâm lý và vốn tiếng Việt 

trước khi các em nhập học phổ thông. Vì vậy, trong những năm vừa 
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qua, quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên mẫu giáo 

đã được tăng cường cả về số lượng cũng như chất lượng. Nhìn chung, 

số lượng trường mầm non gần tương thích với số lượng đơn vị hành 

chính cấp xã, cơ bản mỗi xã, phường, thị trấn tối thiểu có một trường 

mầm non, chỉ có một số đơn vị cấp xã có tính đặc thù do địa giới hành 

chính rộng hoặc ở khu vực thành thị có các trường mầm non tư thục nên 

có hơn 1 trường mầm non. Số học sinh mầm non biến động do ảnh 

hưởng bởi yếu tố tỷ lệ sinh tự nhiên hàng năm, cùng với sự biến động 

của số trường, số lớp và số học sinh thì số giáo viên mầm non cũng có 

những biến động nhất định qua các năm học. 

Kết quả giáo dục mầm non qua một số năm học 

 

 
Trường học 

(Trường) 
Lớp học  

(Lớp) 
Giáo viên 
(Người) 

Học sinh 
(Cháu) 

Năm học 1991 - 1992 ... 2.902 5.040 66.337 

Năm học 2000 - 2001* 270 2.359 2.660 62.680 

Năm học 2010 - 2011 278 2.380 4.067 59.704 

Năm học 2019 - 2020 265 2.609 5.090 75.896 

* Số giáo viên không bao gồm cô nuôi dạy trẻ. 

Để tiếp tục củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đã đạt được, 

đồng thời hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo mục tiêu đã 

đề ra, trong những năm vừa qua cấp học giáo dục phổ thông đã tiến 

hành sắp xếp lại công tác dạy và học với những hoạt động chủ yếu như 

sau: tách mô hình trường phổ thông cơ sở (trường gồm các lớp tiểu học 

và các lớp trung học cơ sở) thành trường tiểu học và trường trung học 

cơ sở; đồng thời tách các trường trung học (trường gồm các lớp trung 

học cơ sở và các lớp trung học phổ thông) thành trường trung học cơ sở 

và tăng trường trung học phổ thông để thống nhất với 3 cấp học: tiểu 

học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Bên cạnh đó, do công tác 

dân số và kế hoạch hóa gia đình đạt kết quả tốt nên số trẻ em sinh ra qua 

các năm đều giảm, theo đó số trẻ em đi học tiểu học và trung học cơ sở 

cũng giảm dần nên số trường, lớp tiểu học và trung học cơ sở ở một số 

địa phương đã sáp nhập và thu gọn lại. Tiến hành chuyển đổi các trường 
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trung học phổ thông dân lập sang công lập nhằm đáp ứng nhu cầu học 

tập cấp phổ thông trung học do số học sinh sau khi tốt nghiệp trung học 

cơ sở chuyển tiếp lên học trung học phổ thông ngày càng nhiều. 

Quá trình sắp xếp nêu trên đã có tác động đến sự tăng giảm số 

trường, số lớp học, số giáo viên và số học sinh của các cấp học. Năm 

học 2019 - 2020, trên địa bàn toàn tỉnh có 437 trường phổ thông, giảm 

10 trường so với năm học 1991-1992 khi mới tách tỉnh. Sau 20 năm tái 

lập tỉnh, từ năm học 1991-1992 đến năm học 2011-2012, số trường phổ 

thông tăng lên hàng năm ở cả 3 cấp học, nhất là cấp tiểu học và trung 

học phổ thông. Tuy nhiên, trong vòng 10 năm trở lại đây, ngoài cấp 

trung học phổ thông tương đối ổn định thì cấp tiểu học và trung học cơ 

sở số trường học đang có xu hướng giảm hơn so với trước. 

Số giáo viên tuy có giảm nhưng giảm chậm hơn so với số lượng 

trường lớp nên tính bình quân năm học 2019-2020 số giáo viên trên 1 

lớp học đạt 1,69 giáo viên/lớp, tăng 28% so với năm học 1991-1992, 

tăng 27,1% so với năm học 2000-2001, nhưng lại giảm 7,65% so với 

năm học 2010-2011, trong đó: cấp tiểu học đạt 1,33 giáo viên/lớp; cấp 

trung học cơ sở đạt 1,98 giáo viên/lớp và cấp trung học phổ thông đạt 

2,28 giáo viên/lớp. Quy mô học sinh bình quân đạt 31,7 học sinh/lớp, 

trong đó: cấp tiểu học đạt 30,1 học sinh/lớp; cấp trung học cơ sở đạt 32 

học sinh/lớp và cấp trung học phổ thông đạt 36,2 học sinh/lớp. 

Kết quả giáo dục phổ thông qua một số năm học 

 

 
Trường học 

(Trường) 
Lớp học 

(Lớp) 
Giáo viên 
(Người) 

Học sinh 
(Học sinh) 

Năm học 1991 - 1992 447 6.535   8.653 234.775 

Năm học 2000 - 2001 552 9.740 13.169 363.235 

Năm học 2010 - 2011 541 8.098 14.823 256.566 

Năm học 2019 - 2020 437 7.524 12.712 238.211 

Đào tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề 

đã có những chuyển biến tích cực. Hình thành hệ thống giáo dục nghề 

nghiệp với nhiều phương thức và trình độ đào tạo kỹ năng nghề nghiệp 
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theo hướng ứng dụng, thực hành, đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật 

công nghệ của thị trường lao động trong tỉnh, trong nước và quốc tế. 

Giáo dục đại học, tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng 

nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, 

sáng tạo của người học. Sắp xếp, đa dạng hóa các cơ sở đào tạo theo 

hướng đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực, yêu cầu xây 

dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Hà Tĩnh hiện có 1 Trường 

đại học, với 199 giảng viên, số lượng 2.067 sinh viên đại học. Do trong 

những năm gần đây nền kinh tế gặp khó khăn, cơ hội việc làm giảm nên 

số lượng sinh viên tham gia học tập ở các trường đại học và cao đẳng 

chuyên nghiệp trên địa bàn thiếu ổn định và có xu hướng giảm. 

Để hỗ trợ sinh viên, học sinh nghèo duy trì học tập tại các trường 

đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và đào tạo nghề, ngày 

27/9/2007 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên với mức cho 

vay ưu đãi 800 nghìn đồng/sinh viên/tháng và năm 2019 mức vay ưu 

đãi này đã được điều chỉnh tăng lên mức tối đa là 2,5 triệu đồng/sinh 

viên/tháng. Ngoài ra, sinh viên, học sinh nghèo còn nhận được sự hỗ trợ 

khác từ các Quỹ khuyến học, Quỹ học sinh nghèo vượt khó và từ kinh 

phí thuộc ngân sách của Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương 

trình, dự án khác về giáo dục, đào tạo nên đã phần nào giảm bớt được 

những khó khăn trong quá trình học tập. 

- Tỷ lệ biết đọc, biết viết của dân số từ 15 tuổi trở lên tăng lên 

qua các kỳ Tổng điều tra 

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thu thập các thông tin về 

tình hình giáo dục hiện nay của Việt Nam. Trong đó bao gồm các câu 

hỏi về tình hình đi học và trình độ giáo dục, đào tạo của tất cả dân số từ 

5 tuổi trở lên phân theo Danh mục giáo dục, đào tạo của Hệ thống giáo 

dục quốc dân được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 

01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017. 

Biết đọc, biết viết (biết chữ) là khả năng đọc và viết một đoạn văn 

đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày bằng tiếng quốc ngữ, tiếng dân tộc 

hoặc tiếng nước ngoài. Câu hỏi về tình trạng biết đọc, biết viết được hỏi 
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đối với những người chưa hoàn thành bậc tiểu học (chưa học hết lớp 5) 

và giả thiết là tất cả những người có trình độ học vấn cao nhất từ bậc 

tiểu học trở lên đều biết đọc, biết viết. Tỷ lệ biết đọc, biết viết là một 

trong những chỉ tiêu chung nhất phản ánh đầu ra của giáo dục, được 

định nghĩa là tỷ lệ phần trăm những người biết chữ của một độ tuổi nhất 

định trong tổng dân số của độ tuổi đó. 

Theo kết Tổng điều tra năm 2019, Hà Tĩnh tiếp tục đạt được 

những thành tựu đáng ghi nhận trong lĩnh vực giáo dục. Tỷ lệ dân số từ 

15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết tăng lên sau 20 năm, từ 94,5% năm 

1999 lên 96,7% năm 2009 và đạt 98,5% năm 2019. Chênh lệch về tỷ lệ 

biết đọc, biết viết giữa nam với nữ, giữa thành thị với nông thôn của dân 

số 15 tuổi trở lên đang ngày càng được thu hẹp: chênh lệch giữa nam 

với nữ giảm từ 5,5 điểm phần trăm năm 1999 xuống còn 3,1 điểm phần 

trăm năm 2009 và đến năm 2019 chỉ còn chênh lệch 0,9 điểm phần 

trăm; còn chênh lệch giữa thành thị với nông thôn năm 2019 chỉ còn 0,8 

điểm phần trăm, giảm 0,7 điểm phần trăm so với năm năm 2009. 

2.2. Một số hạn chế 

(1) Mặc dù cơ sở vật chất, điều kiện dạy và học của các trường 

ngày càng được đầu tư nâng cấp. Tuy nhiên, ở một số địa phương vẫn 

còn thiếu thốn, cơ sở xuống cấp, thiết bị dạy học chưa đáp ứng được 

yêu cầu, nhất là các cơ sở vật chất để học sinh tham gia học nâng cao 

kiến thức, kỹ năng và thể chất trong các buổi học ngoại khóa. 

(2) Trong đào tạo đại học, cao đẳng và đào tạo nghề, các trường 

và các cơ sở chủ yếu đào tạo theo khả năng hiện có, chưa thật sự đào tạo 

theo nhu cầu của thị trường. Do vậy, sinh viên, học sinh ra trường rất 

khó tìm được việc làm theo đúng nghề đã học, gây lãng phí lớn cho xã 

hội. Đào tạo nghề gần đây được chú trọng hơn nhưng vẫn còn thấp xa 

so với nhu cầu lao động có tay nghề của các cơ sở sử dụng lao động. 

Hiện tượng sinh viên ra trường không có việc làm, thừa thầy, thiếu thợ 

vẫn tiếp tục diễn ra. 

(3) Một số chỉ tiêu về tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ huy 

động trẻ từ 0-2 tuổi đến trường không đạt kế hoạch do công tác dự báo 

còn nhiều hạn chế; Bộ Giáo dục và Đào tạo nâng chuẩn đối với trường 
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Mầm non, Tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia trong khi một số địa 

phương chậm bổ sung tăng cường cơ sở vật chất sau khi được công 

nhận nên hết chu kỳ gặp khó khăn để được công nhận lại. Tình trạng 

dạy thêm, học thêm, lạm thu vẫn còn xảy ra. 

3. Sự nghiệp y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng 

3.1. Kết quả đạt được 

Trong những năm qua, ngành Y tế Hà Tĩnh đã đạt được những kết 

quả đáng ghi nhận: phòng chống dịch bệnh ổn định; cơ sở vật chất, 

trang thiết bị và trình độ chuyên môn từng bước được nâng lên; công 

tác khám, chữa bệnh đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu và từng bước 

tạo được niềm tin trong nhân dân 

Công tác xây dựng, hoàn thiện mạng lưới y tế được quan tâm đầu 

tư có hiệu quả. Sở Y tế đã phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách 

y tế, Bộ Y tế lập quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Hà 

Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Mạng lưới y tế được quy 

hoạch tương đối phù hợp, khép kín mọi vùng miền đảm bảo các điều 

kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ, đáp 

ứng với yêu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Một số 

đơn vị trong ngành được kiện toàn và thành lập đang đi vào hoạt động 

ổn định. 

Năm 2020, toàn tỉnh có 238 cơ sở y tế Nhà nước, giảm 57 cơ sở so 

với khi mới tái lập tỉnh năm 1991, trong đó: Có 20 bệnh viện, tăng 9 

bệnh viện so với năm 1991; có 1 phòng khám đa khoa khu vực, giảm 23 

phòng khám so với năm 1991; có 1 bệnh viện điều dưỡng và phục hồi 

chức năng, không thay đổi so với năm 1991 và có 216 trạm y tế xã, 

phường, thị trấn, giảm 43 trạm so với năm 1991. Như vậy, số lượng 

bệnh viện tăng lên còn số lượng phòng khám khu vực và trạm y tế giảm 

mạnh do việc tổ chức lại hệ thống mạng lưới y tế và việc sát nhập đơn 

vị hành chính cấp xã. Đến năm 2019 tất cả các xã, phường, thị trấn đều 

đã có trạm y tế, trong đó 98,47% số trạm đạt chuẩn quốc gia về y tế. 

Trong những năm vừa qua, ngành Y tế đã triển khai nhiều chương 

trình, dự án bằng nguồn vốn trong nước và quốc tế nhằm tăng cường 
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năng lực và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế như: Đề án sử dụng trái 

phiếu Chính phủ nâng cấp các bệnh viện tuyến huyện, bệnh viện đa 

khoa liên huyện; đề án đầu tư nâng cấp các bệnh viện đa khoa các tỉnh 

thuộc khu vực khó khăn và nâng cấp các bệnh viện chuyên khoa lao, 

tâm thần, sản nhi; các dự án từ nguồn vốn ODA của WB, ADB, 

UNICEF... tài trợ cho y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. 

Do vậy, cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật của các cơ sở khám, chữa bệnh 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ngày càng được tăng cường, có chất lượng 

hơn ở cả ba tuyến tỉnh, huyện và xã. Tính chung năm 2020, các cơ sở y 

tế Nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh có 7.958 giường bệnh, tăng 99,5% so 

với năm 1991, tăng 126,6% so với năm 2000 và tăng 107,5% so với 

năm 2010, trong đó: có 5.958 giường bệnh thuộc các bệnh viện và 

phòng khám khu vực, chiếm 74,9% tổng số giường bệnh, tăng 242,4% 

so với năm 1991, tăng 246,4% so với năm 2000 và tăng 141,4% so với 

năm 2010; có 2.000 giường bệnh của các trạm y tế xã, phường, thị trấn, 

chiếm 25,1% tổng số giường bệnh, giảm 11,1% so với năm 1991, tăng 

52,7% so với năm 2000 và tăng 46,2% so với năm 2010. Số lượng 

giường bệnh trong các cơ sở y tế thuộc khu vực Nhà nước tăng bình 

quân hàng năm trong giai đoạn 1991-2020 là 2,4%/năm. Số giường 

bệnh bình quân 1 vạn dân tăng từ 11 giường năm 1991 và 2000 lên 18 

giường năm 2010 và ước đạt 44 giường năm 2020. Số giường bệnh tăng 

mạnh trong giai đoạn từ năm 2013 đến nay, với mức tăng bình quân đạt 

9,7%/năm. 

Công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ 

chuyên khoa được quan tâm thường xuyên, chất lượng ngày càng được 

nâng lên. Hà Tĩnh đã làm việc với các Trường đại học y dược để thu hút 

bác sỹ, dược sỹ chính quy về công tác trong Ngành. Đào tạo bác sỹ 

phẫu thuật nội soi cho các bệnh viện trong tỉnh; chuyển giao kỹ thuật 

cho bệnh viện huyện; tư vấn Đề án Tim mạch can thiệp và ghép tạng... 

Lồng ghép giữa các chương trình, dự án hỗ trợ đào tạo lại, đào tạo liên 

tục để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế 

các cấp; tăng cường công tác chuyển giao kỹ thuật nhằm phát triển 

chuyên môn ở bệnh viện các tuyến. Năm 2020, ngành Y tế Hà Tĩnh có 

1.290 bác sỹ, tăng 340,3% so với năm 1991, tăng 197,9% so với năm 
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2000 và tăng 80,7% so với năm 2010; có 710 y sỹ, tăng 7,6% so với 

năm 1991, giảm 26,6% so với năm 2000 và giảm 41,2% so với năm 

2010; có 1.800 y tá, tăng 164,3% so với năm 1991, tăng 169,1% so với 

năm 2000 và tăng 56,3% so với năm 2010; có 400 nữ hộ sinh, tăng 

20,9% so với năm 1991, tăng 30,3% so với năm 2000 và giảm 14,4% so 

với năm 2010. Số bác sĩ bình quân 1 vạn dân tăng từ 2,42 người năm 

1991 lên 3,4 người năm 2000, lên 5,79 người năm 2010 và năm 2020 

ước đạt 9,93 người. Như vậy, số lượng bác sỹ tăng bình quân hàng năm 

trong giai đoạn 1991-2020 là 5,2%/năm và số bác sĩ bình quân 1 vạn 

dân tăng bình quân 5%/năm. Năm 2019, có 77,5% số xã, phường, thị 

trấn đã có bác sĩ và 100% số xã, phường, thị trấn có nữ hộ sinh hoặc y sĩ 

sản nhi. 

Năng lực khám, chữa bệnh qua một số năm 

 

 Tổng số  
cơ sở  

y tế Nhà 
nước 

(Cơ sở) 

Tổng số 
giường bệnh 

(Giường) 

Tổng số cán bộ 
ngành y  
(Người) 

Bình quân 1 vạn dân 

Số giường 
bệnh 

(Giường) 

Số bác sĩ 
(Người) 

1991 295 3.990 1.965 11 2,42 

1995 300 2.900 2.006 10 2,61 

2000 300 3.030 2.376 11 3,40 

2005 300 3.525 3.065 15 4,18 

2010 292 3.836 3.541 18 5,79 

2015 282 5.566 3.338 32 6,83 

2020 238 7.958 4.200 44 9,93 

Bên cạnh việc tăng cường đầu tư củng cố và phát triển mạng lưới 

y tế, nhất là y tế cơ sở, trong những năm vừa qua còn triển khai nhiều 

chính sách tạo điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận và sử 

dụng các dịch vụ y tế, thực hiện công bằng trong chăm sóc sức khỏe 

như: triển khai thực hiện chính sách khám, chữa bệnh cho người nghèo, 

đồng bào dân tộc ít người theo Quyết định 139/QĐ-TTg của Thủ tướng 
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Chính phủ; chính sách khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 

tuổi; chính sách bảo hiểm y tế đối với các hộ gia đình thuộc diện chính 

sách và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... đặc biệt là sau khi 

quán triệt, triển khai Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 03/11/2011 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, công tác khám, chữa bệnh đã đạt được 

một số kết quả đáng khích lệ, chất lượng từng bước được nâng cao, 

nhiều kỹ thuật y học tiên tiến đã được triển khai áp dụng. 

Các dự án, chương trình y tế quốc gia và các chương trình lồng 

ghép được triển khai có hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh. Duy trì kết quả 

thanh toán bệnh bại liệt, loại trừ bệnh phong, loại trừ uốn ván sơ sinh, 

không để xảy ra dịch và tử vong do sốt rét; phòng, chống lây nhiễm 

HIV/AIDS có hiệu quả; một số dịch bệnh nguy hiểm như bạch hầu, ho 

gà không xảy ra. Hầu hết các xã, phường, thị trấn đã triển khai thực hiện 

có hiệu quả các chương trình như: tiêm chủng mở rộng, phòng chống 

sốt rét, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, 

phòng chống lao, bảo vệ sức khoẻ tâm thần cộng đồng, phòng chống sốt 

xuất huyết, phòng chống sốt rét, các bệnh rối loạn chuyển hóa và kết 

hợp quân dân y… Công tác xã hội hoá về y tế được đẩy mạnh, hoạt 

động y tế tư nhân có bước phát triển khá nhanh, nhiều phòng khám đa 

khoa, chuyên khoa đã đầu tư một số máy móc, trang thiết bị hiện đại. 

Hoạt động của hệ thống dược tư nhân tăng về số lượng và quy mô, hình 

thành mạng lưới mua bán, cung ứng thuốc chữa bệnh rộng khắp trên địa 

bàn, góp phần đảm bảo cung ứng thuốc thiết yếu phục vụ việc khám, 

chữa bệnh cho nhân dân. 

3.2. Hạn chế và bất cập 

(1) Mặc dù trong những năm qua cơ sở vật chất đã được đầu tư 

nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; chất lượng dịch vụ y tế vẫn còn 

nhiều hạn chế, nhất là trang thiết bị phục vụ cho công tác hồi sức cấp 

cứu; thiết bị chuyên ngành, thiếu thiết bị chẩn đoán công nghệ cao để 

phát triển chuyên môn sâu. Việc đầu tư cho các khoa chuyên sâu còn 

hạn chế cả về nhân lực và trang thiết bị. 
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(2) Đội ngũ cán bộ y tế tuy được tăng cường về số lượng nhưng 

chưa bảo đảm về cơ cấu, phân công chưa hợp lý. Trình độ chuyên môn 

và năng lực quản lý của cán bộ y tế nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Phần lớn các bệnh viện còn thiếu cán bộ 

chuyên khoa sâu và cán bộ có trình độ sau đại học để làm trụ cột ở các 

khoa, phòng nhằm phát triển chuyên môn kỹ thuật cao trong thời gian 

tới. Tại một số cơ sở khám chữa bệnh, Nhân dân thực sự chưa hoàn toàn 

hài lòng, còn có ý kiến về cung cách quản lý, ý thức trách nhiệm, thái 

độ phục vụ của cán bộ ngành Y tế. 

(3) Quản lý hành nghề y dược tư nhân trên các địa bàn còn 

nhiều bất cập. Vệ sinh an toàn thực phẩm hiện đang là vấn đề lớn, 

chưa được kiểm soát một cách chặt chẽ. Công tác y - dược cổ truyền 

chậm phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa 

phương. Công tác xã hội hoá về y tế nhất là vấn đề huy động nguồn 

lực toàn dân chăm lo xây dựng, phát triển sự nghiệp y tế còn nhiều 

hạn chế. Hệ thống y tế ngoài công lập còn nhỏ lẻ, phát triển chậm; 

một số cơ sở y tế ngoài công lập chưa đáp ứng được yêu cầu về chất 

lượng, giường bệnh tư nhân đạt thấp. 

4. Sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch 

4.1. Kết quả đạt được 

Các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch có nhiều chuyển biến 

tích cực, nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp, các ngành 

cùng toàn thể nhân dân. Ngành văn hoá, thể thao và du lịch đã có đóng 

góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. 

Những năm đầu tái lập, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân 

nhìn chung còn thấp, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biển ngang; văn 

hóa cơ sở phát triển chưa đều, hoạt động văn hóa, văn nghệ chưa đáp 

ứng kịp yêu cầu cuộc sống; một số tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan và các 

tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng. Hiện nay, công tác quản lý nhà nước 

trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục được đẩy mạnh: đã 

triển khai xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển văn hoá, thể thao và 
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du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể bảo 

tồn tôn tạo khu lưu niệm Nguyễn Du. Tham mưu HĐND tỉnh ban hành 

02 Nghị quyết chuyên đề về 2 mũi đột phá là “Chính sách khuyến khích 

phát triển du lịch” và “Nâng cao chất lượng hoạt động và tăng cường 

đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở”; Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

đã ban hành chỉ thị số 20/CT-TU và Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND 

về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; 

UBND tỉnh ban hành các quyết định (32, 33, 34/QĐ-UBND) về quy chế 

xét, công nhận các danh hiệu văn hóa (gia đình, làng xã, đơn vị văn 

hóa), Quyết định số 27 về quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di 

tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh… Công 

tác thanh tra, kiểm tra ngày càng được tăng cường, kịp thời phát hiện và 

kiên quyết xử lí các vi phạm, góp phần lập lại trật tự kỉ cương trong các 

hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch nhằm xây dựng môi trường 

văn hóa lành mạnh trên địa bàn. 

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa ngày càng được 

chú trọng, hệ thống di tích trên địa bàn được quan tâm trùng tu, tôn tạo và 

từng bước phát huy hiệu quả. Các di sản văn hóa phi vật thể được nghiên 

cứu bảo tồn, triển khai, phục hồi nhiều lễ hội truyền thống, lễ hội dân 

gian… Cùng với việc tăng cường đổi mới hoạt động quản lý ở các di tích 

theo hướng gắn kết với khai thác du lịch, dịch vụ đã tập trung huy động 

các nguồn lực đầu tư tu bổ, chống xuống cấp các di tích đã xếp hạng. Đã 

có nhiều di tích và công trình văn hóa tâm linh được thực hiện theo hình 

thức xã hội hóa như: một số hạng mục ở di tích Ngã ba Đồng Lộc, đền 

Chế Thắng Nguyễn Thị Bích Châu, đền Chiêu Trưng, chùa Hương, chùa 

Am, chùa Thiên Tượng, chùa Phong Phạn... Toàn tỉnh hiện có trên 1.800 

di tích lịch sử - văn hoá đã được kiểm kê, trong đó có 2 di tích quốc gia 

đặc biệt là Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu lưu niệm Đại Thi hào 

Nguyễn Du, 82 di tích cấp quốc gia và 520 di tích được xếp hạng cấp tỉnh 

với đủ các loại hình: di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích 

khảo cổ và di tích danh thắng. Đặc biệt, Hà Tĩnh có các di sản được 

UNESCO vinh danh: Ca trù, Dân ca Ví - Giặm Nghệ Tĩnh, Mộc bản 

trường học Phúc Giang, sách Hoàng Hoa sứ trình đồ. 
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Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" chú 

trọng về chất lượng và lồng ghép với các phong trào khác ở cơ sở. Toàn 

tỉnh hiện có 89,98% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Phong trào 

"Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" tiếp tục được nhân rộng. 

Đến năm 2020, số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường 

xuyên ước đạt tỷ lệ 35%; số gia đình thể thao đạt 24,2%, 894 CLB thể 

dục thể thao một môn và đa môn, 100% số trường học tổ chức các hoạt 

động ngoại khóa; 100% số lượng các đơn vị trong lực lượng vũ trang tổ 

chức kiểm tra tiêu chuẩn chiến sỹ khỏe. Thể thao thành tích cao tham 

gia nhiều giải đấu Quốc gia và Quốc tế, đạt nhiều huy chương. 

Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài 

nước; xây dựng một số tua, tuyến du lịch trong tỉnh và liên kết với các 

hãng lữ hành trong khu vực và quốc tế. Nhiều điểm du lịch tâm linh 

cũng đã được khai thác trong thời gian qua đáp ứng nhu cầu du lịch và 

vãn cảnh của người dân. 

Hệ thống thư viện được đầu tư phát triển, khi tái lập tỉnh, chỉ có 

01 thư viện tỉnh và 08 thư viện cấp huyện, đến nay toàn tỉnh có 01 thư 

viện tỉnh, 13 thư viện huyện và 20 thư viện tư nhân; tổng số sách thư 

viện tăng từ 28.000 bản năm 1991 lên 262.513 bản năm 2020. 

4.2. Một số hạn chế và bất cập 

(1) Môi trường văn hóa nhiều nơi, nhiều lúc còn thiếu lành mạnh; 

tình trạng phai nhạt lý tưởng, xuống cấp đạo đức, lối sống diễn ra khá 

nghiêm trọng, nhất là trong giới trẻ. Hoạt động quản lý nhà nước trên 

một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao, thậm chí có mặt còn yếu kém như 

QLNN về gia đình, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang và lễ hội; việc công nhận các danh hiệu văn 

hóa ở một số địa phương còn chạy theo số lượng, chưa chú trọng chất 

lượng và tính bền vững. 

(2) Khó khăn, bất cập về cơ sở vật chất, hệ thống thiết chế phục vụ 

và đáp ứng cho hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch từ tỉnh đến cơ sở. 

Ở tỉnh, ngoài trung tâm văn hóa, nhà thi đấu thể thao, thư viện tỉnh đã 
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được đầu tư xây dựng, hầu hết các thiết chế khác đều chưa có hoặc 

không đáp ứng được yêu cầu như bảo tàng, rạp chiếu bóng, nhà hát, 

công viên, các điểm vui chơi giải trí… Thiết chế văn hóa, thể thao ở cấp 

cơ sở hầu như chưa đáp ứng yêu cầu. Hạ tầng ở các khu du lịch trọng 

điểm còn yếu kém; nhiều điểm du lịch có tiềm năng chưa được đầu tư 

hạ tầng đầy đủ để thu hút các nhà đầu tư hoặc phục vụ khai thác phát 

triển kinh tế - xã hội. 

(3) Toàn tỉnh hiện có 604 di tích đã xếp hạng và nhiều loại hình di 

sản văn hóa phi vật thể đặc sắc, đây là một nguồn tài sản vô giá mà bao 

thế hệ đi trước đã gây dựng, trao truyền lại cho thế hệ hôm nay. Nhưng 

nhìn chung, rất nhiều di sản đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm 

trọng. Nguồn vốn của CTMTQG về văn hóa hàng năm rất hạn hẹp trong 

khi nguồn ngân sách tỉnh và các địa phương cũng hết sức khó khăn, việc 

kêu gọi, huy động các nguồn lực xã hội hóa cũng càng ngày càng hạn chế 

hơn, nhất là đối với các di tích lịch sử, cách mạng, di sản phi vật thể. 

(4) Hoạt động du lịch, dịch vụ chưa tương xứng với tiềm năng, lợi 

thế và yêu cầu; chất lượng dịch vụ thấp; đội ngũ vừa thiếu cả về số 

lượng và yếu về nghiệp vụ chuyên môn, phong cách phục vụ; chưa xây 

dựng được những tua tuyến, điểm du lịch hấp dẫn, chưa tạo ra những 

sản phẩm du lịch có thương hiệu mang tính cạnh tranh cao và đặc thù 

của địa phương. 

IX. GIẢI PHÁP 

Trên cơ sở những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn 

chế để tiếp tục xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển thì cần phải tập 

trung thực hiện có hiệu quả một số giải pháp sau: 

(1) Xây dựng và hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh cũng như các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực một 

cách sát, đúng với tình hình địa phương và phải đồng bộ, có tính chiến 

lược. Cùng với đó phải nâng cao chất lượng và tăng cường công tác 

quản lý việc tổ chức thực hiện quy hoạch một cách có hiệu quả. 
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(2) Rà soát lại các chính sách, cách thức tổ chức sản xuất theo tinh 

thần các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển 

tam nông (nông nghiệp, nông thôn và nông dân) với chương trình tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp của Trung ương và của tỉnh, chương trình xây 

dựng nông thôn mới; xây dựng và phát triển nhanh các vùng sản xuất 

hàng hóa tập trung, hiện đại, công nghệ cao ở những vùng còn dư địa 

tăng trưởng lớn dọc ven biển và vùng đồi, rừng; phát triển ngành chăn 

nuôi theo phương thức công nghiệp, bán công nghiệp, an toàn dịch 

bệnh; khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trồng rừng thâm 

canh. Trong ngắn hạn, tiếp tục trồng rừng sản xuất là sản phẩm phục vụ 

các nhà máy chế biến dăm gỗ và gỗ ép trên địa bàn; triển khai có kết 

quả chương trình khai thác hải sản trong chiến lược phát triển kinh tế 

biển, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh, quốc phòng; 

tập trung thực hiện chính sách xã hội hóa đầu tư để phát triển hạ tầng 

kinh tế - xã hội nông thôn một cách đồng bộ. Huy động nguồn lực của 

xã hội để tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng về giao thông, văn 

hóa… ở khu vực nông thôn, nhất là những vùng còn khó khăn để phát 

triển sản xuất và nâng cao đời sống cho Nhân dân. Chú trọng phát triển 

nông nghiệp và kinh tế nông thôn; tổ chức thực hiện hiệu quả Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm 

nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm, tạo tiền đề để tỉnh đạt chuẩn 

nông thôn mới vào năm 2025. 

(3) Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch 

vụ. Tích cực thu hút đầu tư lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và ngành công 

nghiệp sau thép, khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp theo 

chiều sâu. Tiếp tục tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển dịch vụ 

logictics. Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, dịch vụ, đồng thời 

phát triển thế mạnh của tỉnh về nguồn tài nguyên du lịch sẵn có để đưa 

du lịch thành ngành kinh tế quan trọng vào năm 2020 và trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2025. 

(4) Tiếp tục tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện 

mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh. Thực hiện các giải pháp đồng 
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bộ, quyết liệt triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, huy động tối đa 

và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Phát triển các 

thành phần kinh tế; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả 

hoạt động của doanh nghiệp, coi đây là lực lượng tạo động lực quan 

trọng để phát triển nhanh và bền vững. 

(5) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh 

vực. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó 

biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; giải 

quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, các vụ việc tồn đọng; tăng cường công 

tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

(6) Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; hoàn thành sắp xếp các đơn 

vị hành chính cấp xã. Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa hình thức 

thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo đồng thuận xã 

hội, thực hiện hoàn thiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. 

(7) Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh 

xã hội. Quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật. 

Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

Khái quát lại, sau 30 năm tái lập tỉnh (1991-2020), tình hình 

kinh tế - xã hội Hà Tĩnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế liên 

tục tăng trưởng với tốc độ tăng bình quân mỗi năm 9,84%. Hầu hết 

các ngành, các lĩnh vực then chốt đều thu được những kết quả vượt 

trội, đồng thời đạt và vượt mục tiêu đề ra. Do kinh tế tăng trưởng cao, 

đồng thời triển khai thực hiện thành công nhiều Chương trình mục 

tiêu quốc gia về xoá đói, giảm nghèo, phát triển văn hoá, giáo dục, y 

tế và về các lĩnh vực xã hội khác nên đời sống vật chất và tinh thần 

của các tầng lớp dân cư nhìn chung đều được cải thiện; quốc phòng - 

an ninh tiếp tục được giữ vững. 

Nhiệm kỳ 2011-2015 có thể được coi như là điểm sáng về phát 

triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 30 năm tái lập tỉnh với tốc độ tăng 

trưởng kinh tế cao, toàn diện trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã 
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hội, an ninh - quốc phòng. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 

16,55%/năm; sản lượng lương thực có hạt tăng 4,6%/năm, đến năm 

2015 ước đạt 55,4 vạn tấn; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng 

bình quân 19,9%/năm, trong đó thu nội địa tăng bình quân 46,9%/năm; 

vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 47,7%/năm… Có thể coi chặng 

đường nỗ lực trong nhiệm kỳ này là “Thời kỳ đổi mới” toàn diện và nổi 

bật của nền kinh tế - xã hội tỉnh nhà. 

Bên cạnh những thành tựu nêu trên, nền kinh tế vẫn còn nhiều hạn 

chế và bất cập. Mặc dù tăng trưởng kinh tế tăng cao nhưng chất lượng 

tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh nhà vẫn 

còn hạn chế. Đời sống một bộ phận dân cư còn khó khăn, thiếu thốn; 

nhiều vấn đề xã hội bức xúc vẫn còn xảy ra; thiên tai, dịch bệnh vẫn 

còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và diễn biến khó lường. 

Hà Tĩnh đang tạo được sức bật, diện mạo, con đường đi rộng mở 

và một vị thế đáng tự hào. Với những thành tựu và kinh nghiệm thu 

được cũng như những hạn chế, bất cập đúc rút trong 30 năm qua chắc 

chắn sẽ là nguồn lực vật chất và tinh thần to lớn để tiếp tục triển khai 

thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX và 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền 

vững, theo hướng văn minh, hiện đại./. 

 


