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LỜI NÓI ĐẦU 
 

Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh 

biên soạn và xuất bản hàng năm. Nội dung bao gồm những số liệu cơ bản 

phản ánh thực trạng tình hình kinh tế -  xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.   

Cuốn “Niên giám Thống kê tỉnh Hà Tĩnh năm 2020” được biên 

soạn lần này bao gồm hệ thống số liệu chính thức các năm 2015, 2017, 

2018, 2019 và số liệu năm 2020 là số liệu sơ bộ. Ngoài ra, số liệu của một 

số chỉ tiêu xuất bản lần trước cũng được chỉnh lý và chuẩn hóa trên cơ sở 

sử dụng kết quả các cuộc điều tra tiến hành trong những năm qua. Các chỉ 

tiêu trong Niên giám Thống kê được in bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh. 

Các ký hiệu nghiệp vụ cần lưu ý: 

 (-) Không có hiện tượng phát sinh; 

(...) Có phát sinh nhưng chưa thu thập được; 

(*) Ghi chú cần lưu ý. 

Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót, Cục 

Thống kê tỉnh Hà Tĩnh mong nhận được sự góp ý của bạn đọc để lần biên 

soạn sau hoàn thiện tốt hơn. 

Trong quá trình sử dụng, nếu có vấn đề gì cần trao đổi xin vui lòng 

liên hệ: Phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh; Điện 

thoại: 0239.3858.481. 

CỤC THỐNG KÊ TỈNH HÀ TĨNH 
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FOREWORD 
 

The Statistical Yearbook is a publication which is annually compiled 

and published by HaTinh Statistics Office. Its content includes basic data 

reflecting socio - economic situation in HaTinh province.  

The "Ha Tinh Statistical Yearbook 2020" presents a system of 

official data for the years 2015, 2017, 2018, 2019 and preliminary data of 

the year 2020. Moreover, the data of some indicators in the previous 

yearbooks are revised and standardized basing on the results of the surveys 

conducted in the last few years. All indicators in the yearbook are written 

in bilingual language: Vietnamese - English. 

Special symbols uses in the book:  

(-) No facts occured; 

(...) Facts occurred but no information; 

(*) Note. 

In the process of compilation, mistakes are unavoidable. We would 

like to receive the comments and feedbacks from readers in order to 

improve the quality of the next publications.  

If any issues occur in the process of usage, please feel free to contact: 

Integrated Statistical Department, Hatinh Statistics Office; Phone number: 

0239.3858.481. 

HATINH STATISTICS OFFICE 
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TỔNG QUAN KINH TẾ-XÃ HỘI TỈNH HÀ TĨNH 

NĂM 2020 
 

1. Tăng trưởng kinh tế 

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 tăng 0,77% so với 

năm 2019, trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 6,23%, 

làm tăng 0,83 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp 

và xây dựng tăng 0,06%, đóng góp 0,03 điểm phần trăm; khu vực dịch 

vụ tăng 0,45%, đóng góp 0,15 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ 

cấp sản phẩm giảm 2,53%, giảm 0,22 điểm phần trăm vào mức tăng 

trưởng chung.  

Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành thủy sản có mức 

tăng cao nhất với 9,52% so với năm 2019; ngành nông nghiệp tăng 5,59%; 

ngành lâm nghiệp tăng 7,36%. Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, 

ngành xây dựng giảm 2,28%; ngành công nghiệp tăng 0,62% so với năm 

trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 2,25%; ngành sản xuất 

và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng cao 9,61%. Trong 

khu vực dịch vụ, mức tăng so với năm trước của một số ngành có tỷ trọng 

lớn như sau: bán buôn và bán lẻ tăng 1,71%; vận tải, kho bãi giảm 8,10%; 

dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 23,02%; hoạt động tài chính, ngân hàng và 

bảo hiểm tăng 7,77%; hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 3,23%. 

Năm 2020, quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt 80.525,58 tỷ đồng; 

GRDP bình quân đầu người đạt 62,1 triệu đồng, tương đương 2.675,29 

USD, tăng 68,09 USD so với năm 2019. Về cơ cấu kinh tế năm 2020, khu 

vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 16,3%; khu vực công 

nghiệp và xây dựng chiếm 40,49%; khu vực dịch vụ chiếm 34,59%; thuế 

sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,62% (cơ cấu tương đương của năm 

2019 là 13,70%; 42,74%; 34,86%; 8,70%) 
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2. Thu, chi ngân sách Nhà nước và Bảo hiểm 

Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2020 ước tính đạt 40.777,59 tỷ đồng, 

tăng 1.778,79 tỷ đồng (tăng 4,56%) so với năm 2019, trong đó: Thu nội địa đạt 

7.965,7 tỷ đồng (chiếm 19,55% tổng thu), tăng 10,48%. Thu hải quan đạt 

4.786,84 tỷ đồng (chiếm 11,73%), giảm 23,33% so với năm trước. 

Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2020 ước tính đạt 35.209,5 tỷ 

đồng, tăng 10,24% so với năm 2019, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 

8.406,82 tỷ đồng (chiếm 23,88% tổng chi); chi thường xuyên 9.371,58 tỷ 

đồng (chiếm 26,62% tổng chi).  

Năm 2020, toàn tỉnh có 113.099 người tham gia bảo hiểm xã hội, 

tăng 14,77% so với năm 2019; có 1.161.643 người tham gia bảo hiểm y tế, 

tăng 4,18% và 73.263 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng 2,99% so 

với năm 2019. 

Tổng số thu bảo hiểm năm 2020 đạt 2.684 tỷ đồng, tăng 4,9% so với 

năm 2019, trong đó: Thu bảo hiểm xã hội đạt 1.445 tỷ đồng, chiếm 53,83% 

tổng số thu bảo hiểm; thu bảo hiểm y tế đạt 1.150 tỷ đồng, chiếm 42,85% 

và thu bảo hiểm thất nghiệp đạt 89 tỷ đồng, chiếm 3,32%. 

Tổng số chi bảo hiểm năm 2020 đạt 4.875 tỷ đồng, tăng 3,24% so với 

năm 2019, trong đó: chi bảo hiểm xã hội đạt 3.759 tỷ đồng, chiếm 77,11% 

tổng số chi bảo hiểm; chi bảo hiểm y tế đạt 1.031 tỷ đồng, chiếm 21,15%; 

chi bảo hiểm thất nghiệp đạt 85 tỷ đồng, chiếm 1,74%. 

3. Đầu tư 

Tổng vốn đầu tư phát triển tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo giá hiện hành 

ước đạt 26.081 tỷ đồng, tăng 0,52% so với năm 2019 và bằng 31,88% 

GRDP, bao gồm: vốn khu vực Nhà nước đạt 7.814 tỷ đồng, tăng 31,82%; 

khu vực ngoài Nhà nước đạt 15.110 tỷ đồng, tăng 2,04%; khu vực có vốn 

đầu tư nước ngoài đạt 3.157 tỷ đồng, giảm 39,40%. Mặc dù nguồn vốn nhà 

nước trên địa bàn có tăng mạnh so với năm trước, song do cơ cấu nguồn 

vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn 

vốn và dòng nguồn vốn này tiếp tục giảm trong năm 2020 khi các dự án lớn 
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giai đoạn II tại Formosa chưa được triển khai do đó ảnh hưởng rất lớn đến 

việc tăng tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội. 

Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh có 1 dự án được cấp phép mới của Đài Loan với số vốn đăng ký đạt 

1,5 triệu USD, giảm 5 dự án và giảm 88,28% về vốn đăng ký so với năm 

2019, dự án này thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Số dự án đầu 

tư nước ngoài còn hiệu lực lũy kế đến 31/12/2020 là 70 dự án với tổng số 

vốn đăng ký đạt 13.581 triệu USD, tập trung chủ yếu đầu tư ngành công 

nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 94,82% tổng số vốn đăng ký. Vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài thực hiện năm 2020 đạt 127 triệu USD, giảm 45,96% 

so với năm 2019. 

4. Chỉ số giá CPI 

CPI bình quân năm 2020 tăng 3,45% so với bình quân năm 2019, 

trong đó khu vực thành thị tăng 4,18%; khu vực nông thôn tăng 3,01%. 

Năm 2020, chỉ số giá tiêu dùng chịu ảnh hưởng chủ yếu từ sự tăng giá 

mạnh của 6 nhóm hàng hoá, dịch vụ gồm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 

(tăng 8,40%); giáo dục (tăng 5,12%); nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu 

xây dựng (tăng 4,19%); may mặc, giày dép, mũ nón (tăng 3,85%); đồ uống 

và thuốc lá (tăng 2,67%) và nhóm hàng hoá và dịch vụ khác (tăng 2,39%). 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhóm hàng hóa giao thông lại giảm mạnh so với 

năm 2019 (giảm 11,28%). Nguyên nhân làm cho thị trường tiêu dùng hàng 

hoá và dịch vụ năm 2020 tăng so với năm 2019, nhiều mặt hàng có sự biến 

động mạnh tăng so với năm trước do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 hạn 

chế việc đi lại khiến giao thông đình trệ, nguồn cung cấp lương thực thực 

phẩm hạn chế, cộng với các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm như 

dịch tả lợn châu Phi đẩy giá các loại lương thực, thực phẩm tăng cao đã ảnh 

hưởng đến đời sống người dân. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung kéo 

dài, cùng với đó là tình hình thiên tai diễn biến phức tạp và việc điều chỉnh 

các chính sách về giá cũng đã ảnh hưởng lớn đến chỉ số giá chung như: Giá 

dịch vụ y tế, giá điện, nước sinh hoạt, xăng, dầu, vàng và đô la Mỹ. 
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5. Tình hình đăng ký doanh nghiệp 

Năm 2020, toàn tỉnh thành lập mới 943 doanh nghiệp (giảm 7,73%) 

và 38 hợp tác xã (tăng 15,15%) so với cùng kỳ năm trước, với tổng số vốn 

đăng ký đạt 7.393 tỷ đồng, giảm 39,02% so với cùng kỳ năm trước; bình 

quân doanh nghiệp đăng ký vốn đạt 7,84 tỷ đồng/doanh nghiệp, giảm 6,16 

tỷ đồng/doanh nghiệp so với năm 2019. 

Song song với số lượng doanh nghiệp thành lập mới, trong năm qua 

do tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động 

sản xuất, kinh doanh, cụ thể đã có 401 doanh nghiệp phải giải thể và tạm 

ngừng kinh doanh, tăng 18,28% so với cùng kỳ, thể hiện các doanh nghiệp 

vẫn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khó khăn 

nhất đối với các doanh nghiệp vẫn là thị trường tiêu thụ sản phẩm và giá cả 

đầu ra trong khi chi phí đầu vào tiếp tục tăng. 

6. Kết quả sản xuất kinh doanh một số ngành, lĩnh vực 

6.1. Nông, lâm nghiệp và thủy sản 

Năm 2020, diện tích gieo cấy lúa hai vụ sản xuất chính trong năm 

(Đông Xuân, Hè Thu) nhìn chung đều được mùa. Sản lượng lương thực có 

hạt ở Hà Tĩnh năm 2020 đạt 580,4 nghìn tấn, tăng 5,33% (tăng 29,4 nghìn 

tấn) so với năm 2019, trong đó sản lượng lúa đạt 534,1 nghìn tấn, tăng 

5,40% (tăng 27,4 nghìn tấn); ngô đạt 46,3 nghìn tấn, tăng 4,45% (tăng 2 

nghìn tấn). Sản lượng lương thực bình quân đầu người năm 2020 đạt 448 

kg, tăng 4,92% so với năm 2019 (tăng 21 kg). 

Chăn nuôi trên địa bàn năm 2020 đang trong giai đoạn phục hồi tích 

cực sau những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Chăn nuôi bò nhìn chung 

ổn định và tiếp tục có bước phát triển, đã hình thành 846 mô hình chăn nuôi 

bò thâm canh với quy mô trên 10 con theo hướng hàng hóa; chất lượng đàn 

tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ bò lai Zêbu, bò thịt chất lượng cao chiếm 53% 

tổng đàn. Chăn nuôi lợn, từ đầu năm đã tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu 

quả các biện pháp kiểm soát dịch và đạt được những kết quả bước đầu về 

tăng đàn, tái đàn và tăng sản lượng. Năm 2020, đàn trâu có 67,24 nghìn 
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con, tăng 2,20% so với năm 2019, với sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 

3,8 nghìn tấn, tăng 5,56%; đàn bò có 168,99 nghìn con, tăng 1,35%, với sản 

lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 10,37 nghìn tấn, tăng 6,83%; đàn lợn có 

405,41 nghìn con, tăng 13,94%, với sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 

72,39 nghìn tấn, tăng 1,34%; đàn gia cầm có 10,09 nghìn con, tăng 13,52%, 

với sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 27,44 nghìn tấn, tăng 32,10%. 

Năm 2020, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 8.370 ha, bằng 

97,24% (giảm 238 ha) so với năm 2019, trong đó chủ yếu là rừng sản xuất 

với diện tích ước đạt 8.131 ha (chiếm 97,14%) tổng diện tích rừng trồng và 

giảm 2,86%. Sản lượng gỗ khai thác năm 2020 ước đạt 398.119 m3, bằng 

117,09% (tăng 58.095 m3) so với năm 2019; khai thác củi ước đạt 479.850 

Ste, bằng 92,44%, (giảm 39.230 Ste). 

Kết quả sản xuất thủy sản năm 2020 vẫn ổn định và tiếp tục có bước 

phát triển khá. Năm 2020, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy hải sản 

ước đạt 55.471 tấn, tăng 3,87% (tăng 2.068 tấn) so với năm 2019, trong đó: 

Sản lượng nuôi trồng là 15.981 tấn, tăng 6,50% (tăng 976 tấn) và sản lượng 

khai thác là 39.490 tấn, tăng 2,84% (tăng 1.092 tấn). 

6.2. Công nghiệp 

Chỉ số phát triển sản xuất toàn ngành công nghiệp thấp nhất trong 

vòng 5 năm trở lại đây, do dịch bệnh Covid-19 cộng với chiến tranh thương 

mại Mỹ - Trung ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ sản phẩm, giá nguyên 

liệu đầu vào cao, giá thép thành phẩm thấp dẫn đến năm 2020 chỉ số giảm 

4,55%, trong đó: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò chủ chốt 

giảm 7,30%; ngành khai khoáng giảm 6,49%; ngành sản xuất và phân 

phối điện tăng 8,61%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải 

giảm 4,68%. 

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành công nghiệp có 

chỉ số sản xuất năm 2020 tăng cao so với năm trước như: Khai thác quặng 

kim loại tăng 29,53%; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 27,79%; sản 

xuất trang phục tăng 22,70%; sản xuất sản phẩm gỗ và lâm sản tăng 

17,28%; xuất bản, in và sao bản in tăng 14,77%. Bên cạnh đó, cũng có một 
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số ngành giảm mạnh như: Sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng vi kim 

loại giảm 30,16%; sản xuất các sản phẩm bằng kim loại giảm 27,26%; sản 

xuất hoá chất giảm 22,40%. 

6.3. Thương mại và vận tải 

Năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước 

đạt 46.938,5 tỷ đồng, tăng 0,36% so với năm 2019. Xét theo ngành kinh doanh, 

bán lẻ hàng hóa đạt 40.853,8 tỷ đồng, tăng 3,70% và chiếm 87,04% tổng chung; 

dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 4.514 tỷ đồng, giảm 20,67% và chiếm 9,62%; du 

lịch đạt 14,2 tỷ đồng, giảm 54,63% và chiếm 0,03%; dịch vụ khác đạt 1.556,5 tỷ 

đồng, giảm 5,71% và chiếm 3,31%. 

Vận tải hành khách đạt 20,24 triệu lượt người, giảm 16,19% và 

3.596,18 triệu lượt người.km, giảm 15,25% so với năm 2019, trong đó: vận 

tải hành khách đường bộ đạt 20,16 triệu lượt người, giảm 16,28% và 

3.596,05 triệu lượt người.km, giảm 15,25%; đường sông đạt 0,08 triệu lượt 

người, tăng 14,49% và 0,13 triệu lượt người.km, tăng 15,65%. Vận tải hàng 

hóa đạt 32,10 triệu tấn, giảm 11,41% và 832,14 triệu tấn.km, giảm 10,63% 

so với năm 2019, trong đó: vận tải hàng hóa đường bộ đạt 31,84 triệu tấn, 

giảm 11,47% và 829,73 triệu tấn.km, giảm 10,62%; đường sông đạt 0,26 

triệu tấn, giảm 3,32% và 2,42 triệu tấn.km, giảm 11,73%. Doanh thu vận tải 

năm 2020 ước đạt 5.119,78 tỷ đồng, giảm 7,69% so với năm 2019, trong 

đó: Doanh thu vận tải đường bộ đạt 4.326,5 tỷ đồng, giảm 10,74%; đường 

thủy đạt 12,53 tỷ đồng, giảm 6,49%; kho bãi và hoạt động khác đạt 780,75 

tỷ đồng, tăng 13,85%. 

7. Một số vấn đề xã hội 

7.1. Dân số, lao động và việc làm 

Dân số trung bình năm 2020 ước tính 1.296.622 người, tăng 0,49% so 

với năm 2019 (tăng 6.359 người), trong đó: Dân số thành thị 287.766 

người, tăng 13,35% (chiếm 22,19% tổng dân số); dân số nông thôn 

1.008.856 người, giảm 2,66% (chiếm 77,81%); dân số nam 642.159 người, 
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tăng 0,10% và chiếm 49,53% và dân số nữ 654.463 người, tăng 0,88%, 

chiếm 50,47% tổng dân số. 

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của Hà Tĩnh ước năm 2020 là 

671.286 người, chiếm 51,81% trong tổng dân số toàn tỉnh, giảm 5,00% so 

với năm 2019. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các ngành 

kinh tế năm 2020 ước đạt 654.390 người (chiếm 97,40% lực lượng lao 

động 15 tuổi trở lên), giảm 4,76% so với năm 2019. Tỷ lệ lao động từ 15 

tuổi trở lên đang làm việc đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 

25,70%. Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2020 

là 3,18%. 

7.2. Đời sống dân cư 

Tình hình đời sống các tầng lớp dân cư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 

2020 tiếp tục được cải thiện. Theo kết quả công tác điều tra xác định hộ 

nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai 

đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 là 3,51%, giảm 1,02 điểm phần 

trăm so với năm 2019.  

Tuy ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng nhờ sự quan tâm lãnh 

đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự nỗ lực phấn đấu của Nhân dân trong 

phòng chống dịch, cũng như công tác hỗ trợ người dân, nên đời sống dân 

cư năm 2020 vẫn giữ vững ổn định so với năm trước. Năm 2020 Hà Tĩnh 

đã thực hiện chi trả tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ cho 

177.349 đối tượng với kinh phí 238,43 tỷ đồng (đối tượng người có công 

với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo; đối tượng là hộ kinh 

doanh và lao động bị mất việc làm), trên địa bàn Hà Tĩnh không xảy ra 

thiếu đói. 

Trong năm 2020, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra 11 đợt thiên tai, 

chủ yếu là mưa lớn, lốc xoáy, sét đánh và ngập lụt đáng chú ý là trận lụt 

lịch sử vào tháng 10 năm 2020 gây hậu quả khá nặng nề. Thiên tai làm chết 

7 người, bị thương 51 người; 45.883 nhà ở bị ngập nước, sạt lở, tốc mái và 
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bị hư hại; 2.131 ha lúa, 4.695 ha hoa màu bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại 

do thiên tai gây ra trong năm 2020 ước tính gần 5.466 tỷ đồng. 

7.3. Trật tự an toàn - xã hội 

Năm 2020, toàn tỉnh đã xảy ra 123 vụ tai nạn giao thông đường bộ và 

01 vụ tai nạn đường sắt, làm chết 103 người, bị thương 64 người. So với 

cùng kỳ năm trước giảm 01 vụ tai nạn giao thông đường bộ, 01 vụ tai nạn 

đường sắt, 7 người chết và 15 người bị thương.  

Năm 2020, toàn tỉnh đã xảy ra 67 vụ cháy, nổ (trong đó có 67 vụ cháy 

và 0 vụ nổ), làm 3 người chết và bị thương 4 người, thiệt hại ước tính 12,36 

tỷ đồng. So với năm trước giảm 9 vụ cháy nổ (giảm 11,84%). 
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OVERVIEW ON SOCIO-ECONOMIC SITUATION 

IN HA TINH PROVINCE IN 2020 
 

 1. Economic growth  

Gross regional domestic product (GRDP) in 2020 increased by 

0.77% compared to 2019, of which: the agriculture, forestry and fishery 

sector increased by 6.23%, contributing an increase of 0.83 percentage 

points to the overall growth rate; the industry and construction sector 

expanded 0.06%, contributing 0.03 percentage points; the service sector 

rose by 0.45%, adding 0.15 percentage points; the product taxes less 

subsidies on production declined by 2.53%, contributing a fall of 0.22 

percentage points to the overall growth rate. 

In the agricultural, forestry and fishery sector, the fishery activities 

reached the highest increase of 9.52% compared to 2019; the agriculture 

activities rose by 5.59%; the forestry activities increased by 7.36%. In the 

industry and construction sector, the construction activities decreased by 

2.28%; the industry activities increased by 0.62% against the previous 

year, of which the manufacturing activities went down 2.25%; the 

electricity, gas and steam supply activities soared to 9.61%. In the service 

sector, the growth rate of some large-proportion activities compared to the 

previous year was as follows: wholesale and retail increased by 1.71%; 

transportation and storage decreased by 8.10%; accommodation and food 

services went down 23.02%; finance, banking and insurance activities 

expanded by 7.77%; real estate business increased by 3.23%; 

 The GRDP in 2020 at current prices reached 80,525.58 billion VND; 

GRDP per capita was 62.1 million VND, equivalent to 2,675.29 USD, an 

increase of 68.09% USD compared to 2019. Regarding the economic 

structure in 2020, the agriculture, forestry and fishery sector accounted for 

16.30%; the industry and construction sector made up 40.49%; the service 

sector represented 34.59%; and the product taxes less subsidies on 
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production constituted 8.62% (the corresponding structure of 2019 was 

13.70%; 42.74%; 34.86%; 8.70%).  

 2. State budget revenue, expenditure and insurance 

 Total State budget revenue in 2020 was estimated at 40,777.59 billion 

VND, gaining an increase of 1,778.79 billion VND (or equivalent to 

4.56%) compared to 2019, of which: domestic revenues reached 7,965.7 

billion VND (accounting for 19.55% of total revenue), a rise of 10.48%. 

Customs revenue gained 4,786.84 billion VND (making up 11.73%), a 

reduction of 23.33% over the previous year.  

 Total State budget expenditure in 2020 was estimated at 35,209.5 

billion VND, reaching a growth of 10.24% compared to 2019, of which 

development investment expenditures was 8,406.82 billion VND 

(accounting for 23.88% of total expenditure); recurrent expenditures was 

9,371.58 billion VND (accounting for 26.62% of total expenditure). 

 In 2020, there were 113,099 persons participating in social insurance 

in the province, a rise of 14.77% compared to 2019; 1,161,643 persons 

joining in health insurance, an increase of 4.18% and 73,263 persons 

involving in unemployment insurance, an expansion of 2.99% compared 

to 2019. 

 Total insurance revenues in 2020 reached 2,684 billion VND, a rise 

of 4.9% compared to 2019, of which: social insurance revenue reached 

1,445 billion VND, accounting for 53.83% of total insurance revenues; 

health insurance revenue achieved 1,150 billion VND, accounting for 

42.85% and unemployment insurance revenue gained 89 billion VND, 

accounting for 3.32%. 

 Total insurance expenditures in 2020 reached 4,875 billion VND, an 

increase of 3.24% compared to 2019, of which: social insurance 

expenditure reached 3,759 billion VND, accounting for 77.11% of total 

insurance expenditures; health insurance expenditure reached 1,031 billion 

VND, accounting for 21.15%; unemployment insurance expenditure was 

85 billion VND, making up 1.74%.  
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3. Investment 

 Total development investment of Ha Tinh province in 2020 at current 

prices was estimated at 26,081 billion VND, an increase of 0.52% 

compared to 2019 and equal to 31.88% of GRDP, of which investment of 

the State-owned sector reached 7,814 billion VND, a growth of 31.82%; of 

the non-State sector achieved 15,110 billion VND, an expansion of 2.04%; 

of the foreign directed investment (FDI) sector reached 3,157 billion VND, 

a fall of 39.40%. Although the state capital in the province had increased 

sharply compared to the previous year, the structure of foreign direct 

investment accounted for a large proportion of the total capital source and 

this capital flow continued to decrease in 2020 when Phase II major 

projects in Formosa had not been implemented yet, thus greatly affected the 

increase in the total social investment capital.  

Regarding foreign direct investment attraction, in 2020, there were 1 

newly licensed projects of Taiwan in Ha Tinh province, with registered 

capital of 1.5 million USD, decreasing by 5 projects and by 88.28% in 

registered capital compared to 2019, of which these projects belonged to 

the manufacturing and processing industry. The accumulated number of 

valid foreign investment projects up to 31st December, 2020 was 70 

projects with the total registered capital of 13,581 million USD, focusing 

mainly on the manufacturing and processing industry, accounting for 

94.82% of total registered capital. The realized capital of foreign direct 

investment in 2020 reached 127 million USD, declined by 45.96% 

compared to 2019. 

4. Consumer price index (CPI) 

The average CPI in 2020 increased by 3.45% compared to the 

average in 2019, of which urban areas increased by 4.18% and rural areas 

increased by 3.01%. In 2020, the CPI was strongly affected by the sharp 

increase in prices of 6 groups of goods and services, including: food and 

foodstuff (an increase of 8.40%); education (an expansion of 5.12%); 
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housing, electricity, water, fuel and construction materials (a growth of 

4.19%); garment, hats, footwear (an increase of 3.85%); beverage and 

cigarette (a rise of 2.67%); and other consumer goods and services (an 

expansion of 2.39%). Along with that, the group of transport goods 

experienced the decrease in price index compared to 2019 (a decline of 

11.28%). The reason for the increase in the consumption market of goods 

and services in 2020 compared to 2019 was that many items witnessed 

strong fluctuations compared to the previous year because of the Covid-19 

epidemic, limiting travel made traffic stagnant; limited food supply and the 

diseases on livestock and poultry such as African Swine Fever so the prices 

of food and foodstuff rose that affected the people’s living standard. The 

prolonged US-China trade war, along with complicated natural disasters 

and the adjustment of price policies had also greatly affected the general 

price index such as: health service prices, domestic electricity prices, 

domestic water prices, gasoline, gold and US dollars prices.  

 5. Enterprise registration situation 

In 2020, Ha Tinh province recorded 943 newly registered enterprises 

(a reduction of 7.73%) and 38 cooperatives (an increase of 15.15%) 

compared to 2019, with the registered capital reached 7,393 billion VND, 

felt by 39.02% compared to the same period in 2019; the average registered 

capital was 7.84 billion VND per enterprise, a reduction of 6.16 billion 

VND per enterprise in comparison with 2019.  

Parallel to the number of newly established enterprises, in the year 

2020, due to the complicated epidemic situation, greatly affected the 

production and business activities, the number of dissolved and temporarily 

ceased enterprises was 401 enterprises, a widen of 18.28% over the same 

period, which proved that enterprises still confronted many difficulties in 

the production and business activities. The most difficult issue of the 

enterprises was consumption market and output price while the input cost 

continuously went up.  
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6. Results of productions and business in some economic 

activities, sectors  

6.1. Agriculture, forestry and fishery 

In 2020, the rice cultivated area of both two major crops in the year 

(Winter-Spring, Summer-Autumn) generally gained high productivity. The 

production of grain food in Ha Tinh in 2020 reached 580.4 thousand tons, 

an increase of 5.33% (equivalent to a growth of 29.4 thousand tons) 

compared to 2019, of which rice production reached 534.1 thousand tons, 

an expansion of 5.40% (equivalent to a growth of 27.4 thousand tons); 

maize reached 46.3 thousand tons, a growth of 4.45% (an increase of 2 

thousand tons). Food production per capita in 2020 was 448 kg, an increase 

of 4.92% compared to 2019 (equivalent to a raise of 21 kg). 

Livestock production in the area in 2020 was in a positive recovery 

period after the heavy effects of the epidemic. Cow husbandry was 

generally stable and continued to develop. There were 846 form models of 

intensive cow breeding with the scale of over 10 heads in the direction of 

commodity; The quality of the herd continued to improve, the proportion of 

Zebu and high-quality beef cattle accounted for 53% of the total herd. Pig 

husbandry, since the beginning of the year, had focused on synchronous 

and effective implementation of epidemic control measures and achieved 

initial results in increasing herds, re-herds and increased production. In 

2020, the buffalo population had 67.24 thousand heads, an increase of 

2.20% compared to 2019, production of buffalo living weight reached 3.8 

thousand tons, an increase of 5.56%; the cattle population was 168.99 

thousand heads, witnessing a reduction of 1.35%, with the production of 

cattle living weight of 10.37 thousand tons,  a raise of 6.83%; pig 

population reached 405.41 thousand heads, increased by 13.94%, with the 

production of pig living weight of 72.39 thousand tons, grew by 1.34%; the 

flock of poultry was 10.09 thousand heads, gaining an increase of 13.52%, 

with the production of poultry living weight of 27.44 thousand tons, 

achieving an increase of 32.10%. 



20 

 In 2020, the area of newly concentrated forests was estimated at 

8,370 hectares, an equal to 97.24% (decreased by 238 hectares) compared 

with 2019, of which mainly area of production forests was estimated at 

8,131 hectares (made up 97.14%) of the total planted forest area and 

decreased by 2.86%. The wood production in 2020 was estimated at 

398,119 m3, equaled to 117.09% (went up 58,095 m3) compared with 2019; 

firewood was estimated at 479,850 Ste, equaled to 92.44% (reduced by 

39,230 Ste).  

The results of fishery production in 2020 were still stable and 

continuously achieved good development. In 2020, the total production of 

fishery catch and aquaculture was estimated at 55,471 tons, an increase of 

3.87% (an increase of 2,068 tons) against the year 2019, of which: 

aquaculture production was 15,981 tons, gaining an increase of 6.50% 

(equivalent to 976 tons) and catch production was 39,490 tons, reaching a 

rise of 2.84% (a growth of 1,092 tons). 

6.2. Industry 

The index of industrial production (IIP) of the whole industry was the 

lowest in the past 5 years, due to the Covid-19 epidemic and the US-China 

trade war affected the consumer market of products and the raw input 

material prices was high, the price of finished steel was low, led to a 

decrease of 4.55% in 2020 in the index of industrial production, of which 

the manufacturing played a key role, decreased by 7.30%; the mining and 

quarrying decreased by 6.49%; the electricity production and distribution 

increased by 8.61%; the water supply, sewerage, waste management and 

remediation activities decreased by 4.68%. 

 Among the two-digit industrial activities, some activities achieved high 

IIP in 2020 compared to the previous year as follows: mining of metal ores 

grew by 29.53%; manufacture of other transport equipment increased by 

27.79%; manufacture of wearing apparel rose by 22.70%; manufacture of 

wood and forestrial products expanded by 17.28%; publication, printing and 

copying increased by 14.77%. Besides, some activities dropped sharply such 
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as manufacture of other non-metallic mineral products with a reduction of 

30.16%; manufacture of metal products reduced by 27.26%; manufacture of 

chemicals decreased by 22.40%. 

6.3. Trade and transportation  

In 2020, gross retail sales of consumer goods and services were 

estimated at 46,938.5 billion VND, went up 0.36% compared to 2019. In 

terms of business activities, retail sales of goods reached 40,853.8 billion 

VND, an increase of 3.70% and accounted for 87.04% of the total turnover; 

accommodation and food services gained 4,514 billion VND, decreasing by 

20.67% and accounting for 9.62%; tourism reached 14.2 billion VND, went 

down 54.63% and accounted for 0.03%; other services gained 1,556.5 

billion VND, decreased by 5.71% and made up 3.31%. 

 The number of passengers carried in 2020 reached 20.24 million 

persons, decreased by 16.19% and number of passenger traffic was 

3,596.18 million persons.km, went down 15.25% in comparison with 2019, 

of which: passenger carriage by roadway reached 20.16 million persons, 

decreased by 16.28% and 3,596.05 million persons.km, went down 

15.25%; by inland waterway was 0.08 million persons, increased by 

14.49% and 0.13 million persons.km, grew by 15.65%. The freight carriage 

achieved 32.10 million tons, a reduction of 11.41% and total volume of 

freight traffic was 832.14 million tons.km, a decline of 10.63% against 

2019, of which: freight carried by roadway gained 31.84 million tons, a fall 

of 11.47% and 829.73 million tons.km, a fall of 10.62%; by inland 

waterway gained 0.26 billion tons, a decline of 3.32% and 2.42 million 

tons.km, a fall of 11.73%. Revenue from transportation in 2020 was 

estimated at 5,119.78 billion VND, felt down 7.69% compared to 2019, of 

which: revenue from transport by roadway reached 4,326.5 billion VND, a 

decline of 10.74%; revenue from transport by waterways reached 12.53 

billion VND, a fall of 6.49%; storage and other activities reached 780.75 

billion VND, a growth of 13.85%. 
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7. Social issues 

7.1. Population, labor and employment 

The average population in 2020 in Ha Tinh province was estimated 

1,296,622 persons increased by 0.49% (a rise of 6,359 persons) in 

comparison with that in 2019, of which the urban population was 287,766 

persons, rose by 13.35% and accounted for 22.19%; the rural population 

was 1,008,856 persons, decreased by 2.66% and made up 77.81%; male 

population was 642,159 persons, rose by 0.10% and accounted for 49.53%; 

female population was 654,463 persons, an increase of 0.88% and made up 

50.47%. 

 The estimate of labor force aged 15 years and over in 2020 of Ha 

Tinh was 671,286 persons, accounted for 51.81% of the total population in 

the province, a year on year decrease of 5.00%. Labor force aged 15 years 

and over engaging in economic activities in 2020 was 654,390 persons 

(accounted for 97.40% of labor force aged 15 years and over), a reduction 

of 4.76% compared to 2019. The proportion of trained labor force in 

working age group in 2020 was 25.70%. The unemployment rate of labor 

force in working age group in 2020 was 3.18%. 

7.2. People’s living standards 

People’s living standards in 2020 continuously witnessed 

improvement across the province. According to the results of the survey to 

identify poverty and near-poverty households applied the multidimensional 

approach for the period of 2016-2020, the percentage of poverty 

households in 2020 was 3.51%, with a decrease of 1.02 percentage points 

over that in 2019.  

Despite the impact of the Covid-19 epidemic, thanks to the leadership 

care and direction of the Party committees at all levels, the People's efforts 

on the work of epidemic prevention and control, as well as the support of 

the people, people’s living standard in 2020 remained stable compared to 

the previous year. In 2020, in Ha Tinh province, the paid of support money 

was carried out according to Resolution 42 of the Government to 177,349 
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people with a total budget of 238.43 billion VND (those who had 

contributed to the revolution, social protection, poverty and near-poverty 

households; business households and laborers who lost their jobs). There 

was no hunger in Ha Tinh province. 

In 2020, there were 11 natural disasters in Ha Tinh province, mainly 

heavy rain, tornadoes, lightning and flood, specially the historic flood in 

October 2020, caused quite severe consequences. Natural disasters caused 

07 deaths; 51 persons injured; 45,883 houses were flooded, hit by landslide, 

roof rip off and damaged; 2,131 ha of rice and 4,695 ha of arable crops 

were damaged. Total value of loss caused by natural disasters in 2020 was 

estimated at 5,466 billion VND. 

7.3. Social order and safety 

In 2020, there were 123 road traffic accidents and 01 railway 

accidents occurred in the province, caused 103 deaths and 64 injuries. 

Compared to the same period last year 2019, there was a decrease of 1 road 

traffic accident, 1 railway accident, 7 deaths and 15 wounded people.  

In 2020, there were 67 cases of fire and explosion across the province 

(of which 67 fires and 0 explosions), caused 3 deaths and 4 persons 

wounded, with an estimated damage of 12.36 billion VND. In comparison 

to the figures of 2019, the number of fire and explosion cases in 2020 

declined by 9 cases (a decrease of 11.84%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


