Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa tháng 01 năm 2019
1. Sản xuất nông, lâm nghiêp̣ và thủy sản
a. Nông nghiê ̣p
Các địa phương trong tỉnh đang tập trung gieo trồng, chăm sóc lúa vụ
Đông Xuân và gieo trồng các loại hoa màu phục vụ tết Nguyên đán Kỷ Hợi
2019. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm từ đầ u vụ Đông Xuân đến thời
điểm 15/01/2019 ước được 18.630,4 ha, bằng 24,66% KH, trong đó cây lương
thực 15.437 ha, bằng 33,89%; cây chất bột có củ 814,7 ha, bằng 17,46%; cây
thực phẩm 1.031 ha, bằng 14,62%; cây công nghiệp hàng năm 1.136,9 ha, bằng
6,21%. So cùng kỳ năm trước, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm giảm
5,81% do những ngày đầu tháng 01/2019 trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng cơn bão
số 01 gây mưa to đến rất to ở một số địa phương gây ngập úng làm ảnh hưởng
đến tiến độ gieo trồng nên diện tích trồng lúa đông xuân được 14.672 ha, giảm
6,4%; công nghiệp hàng năm giảm 10,3%; cây chất bột có củ giảm 1,72% chủ
yếu giảm diện tích trồng sắn; cây lương thực giảm 6,2%; riêng cây thực phẩm
tăng 1%. Các loại cây trồng như rau, đậu, hoa cảnh... đang được tích cực chăm
sóc, thu hoạch phục vụ tết Nguyên đán Kỷ Hợi.
Công tác phòng chống dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm được các cơ
quan chức năng kiểm tra giám sát chặt chẽ; tăng cường công tác vệ sinh tiêu
độc môi trường, chuồng trại; kiểm soát giết mổ các cơ sở kinh doanh đề phòng
dịch bệnh xảy ra trước, trong và sau Tết. Ước tính đến 31/01/2019, tổng đàn
trâu có 4.256 con; đàn bò 79.586 con; đàn lợn 167.210 con; đàn gia cầm
2.561,9 nghìn con. So cùng kỳ năm trước, tổng đàn trâu giảm 0,84%; đàn gia
cầm giảm 1,23%; đàn bò giảm 3,53%; riêng đàn lợn tăng 2,81%. Hiện các hộ
chăn nuôi đang tăng cường chăm sóc, vỗ béo đàn gia súc, gia cầm nhằm phục
vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp tết Nguyên đán sắp đến.
b. Lâm nghiệp
Các đơn vị lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tập trung chủ yếu vào chăm
sóc, khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ rừng; ươm giống cây lâm nghiệp chuẩn bị cho
kế hoạch trồng rừng năm 2019. Sản lượng khai thác gỗ từ rừng trồng tháng
01/2019 được 1.706 m3, giảm 29,01% so cùng kỳ năm trước; sản lượng củi
khai thác 1.796 ste, giảm 33,8%.
c. Thủy sản
Ngày 22/01, Chi cục Thủy sản tổ chức lễ ra quân khai thác thủy sản năm
2019 cho ngư dân trên địa bàn tỉnh với gần 100 chủ tàu tham gia buổi lễ ra quân

mở biển “đánh bắt xuyên Tết”. Khai thác thủy sản tháng 01/2019 ước được
4.949 tấn, tăng 2,87% so cùng kỳ năm trước do nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng
thủy sản trong dịp tết Nguyên đán tăng cao, thủy sản được giá đã khuyến khích
ngư dân ra khơi bám biển, trong đó 4.273 tấn cá, tăng 2,62% (riêng cá ngừ đa ̣i
dương 173 tấn, tăng 4,85%); tôm 43 tấn, tăng 2,38%; thủy sản khác 627 tấn,
tăng 4,67%. Thu hoạch thủy sản nuôi trồng tháng 01/2019 ước được 145,4 tấn,
tăng 15,76% so cùng kỳ năm trước, trong đó 65,6 tấn cá, tăng 10,25%; tôm 64,9
tấ n, tăng 28,51% do sản lượng cá bớp, tôm hùm nuôi lồng bè đến kỳ thu hoạch;
riêng thủy sản khác được 14,9 tấn, giảm 4,49% do diện tích thu hoạch giảm.
Diện tích nuôi trồng thủy sản tháng 01/2019 ước được 51,7 ha, tăng
1,37% so cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích nuôi cá 12,4 ha, tăng 3,33%;
diện tích nuôi tôm 18,5 ha, tăng 4,32%; diện tích nuôi thủy sản khác 20,5 ha,
giảm 2,44%.
2. Sản xuất công nghiệp
Là tháng giáp Tết nên các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh tập
trung tăng gia sản xuất, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân đã góp phần đưa
chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01/2019 tăng 10,41% so cùng kỳ năm trước,
trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 16,02%; công nghiệp chế biến
chế tạo tăng 8,92%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi
nước và điều hòa không khí tăng 30,99%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và
xử lý rác thải, nước thải tăng 7,97%.
Trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo một số ngành có chỉ số
sản xuất công nghiệp tháng 01/2019 tăng so cùng kỳ năm trước như: Sản xuất
trang phục tăng 69,53%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 58,28%; sản xuất đồ
uống tăng 24,35%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 16,51%; sản
xuất phương tiện vận tải tăng 14,96%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng
14,47%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 12,48%; sản xuất máy
móc, thiết bị chưa được phân vào đâu tăng 11,5%; chế biến gỗ và các sản
phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 5,88%. Các ngành có chỉ số sản xuất công nghiệp
giảm: Sản xuất thuốc lá giảm 28,58%; dệt giảm 15,73%; sản xuất chế biến
thực phẩm giảm 10,69%; in, sao chép bản ghi các loại giảm 4,42%.
Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 01/2019 tăng khá so cùng
kỳ năm trước: Bộ quần áo thể thao tăng 82,86%; điện thương phẩm tăng
43,14%; tôm đông lạnh tăng 35,1%; nước yến và nước bổ dưỡng khác tăng
30,88%; sản phẩm khác bằng da thuộc hoặc da tổng hợp tăng 21,69%; bao bì

và túi bằng giấy tăng 18,51%; thuốc viên tăng 16,3%; đá xây dựng khác
tăng 16,25%; bê tông trộn sẵn (bê tông tươi) tăng 12,48%; cá khác đông
lạnh tăng 11,39%. Một số sản phẩm công nghiệp giảm như: Bia đóng lon
giảm 1,48%; cá ngừ đông lạnh giảm 6,5%; sợi tự nhiên giảm 15,73%; thuốc
lá đầu lọc giảm 28,58%; giấy và bìa nhăn giảm 32,48%; tủ bằng gỗ khác
(trừ tủ bếp) giảm 53,24%.
Ngày 20/01/2019, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chò tổ chức lễ
khánh thành Nhà máy Thủy điện Sông Chò 2, có tổng công suất phát điện hơn
26 triệu kwh/năm; vốn đầu tư 240 tỷ đồng. Nhà máy sẽ cung cấp nguồn điện
chính cho các doanh nghiệp sắp tới đầu tư, hoạt động tại Cụm công nghiệp Sông
Cầu, huyện Khánh Vĩnh và Cụm công nghiệp Diên Thọ, huyện Diên Khánh.
3. Đầu tư và xây dựng
Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý
trên địa bàn tỉnh tháng 01/2019 ước được 118 tỷ đồng, giảm 71,06% so tháng
trước: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 68 tỷ đồng, giảm 70,12%; vốn ngân
sách nhà nước cấp huyện 37 tỷ đồng, giảm 68,08% và vốn ngân sách nhà nước
cấp xã 13 tỷ đồng, giảm 79,74%. So cùng kỳ năm trước, vốn đầu tư phát triển
thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý tháng 01/2019 tăng 4,98%:
Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh giảm 14%; vốn ngân sách nhà nước cấp
huyện tăng 36,75% và vốn ngân sách nhà nước cấp xã tăng 1,07 lần. Trong
tháng 01/2019, có 2 công trình khởi công mới và 8 công trình hoàn thành bàn
giao đưa vào sử dụng với tổng vốn đầu tư trên 52 tỷ đồng.
Trong tháng, các đơn vị xây dựng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công
trình chuyển tiếp năm 2018 và chuẩn bị các thủ tục lập hồ sơ báo cáo kỹ thuật,
hồ sơ dự toán đối với các dự án trong kế hoạch năm 2019. Một số công trình
có vốn thực hiện khá là: Trường TH Xương Huân 1, trường TH Vĩnh Hải 2,
trường TH Vĩnh Lương 2, trường THCS Lam Sơn, đường Võ Thị Sáu, trạm
quan trắc tự động, đình Thủy Tú, trung tâm VH xã Vĩnh Lương (Nha Trang);
đường N3A (Cam Ranh); đường Nguyễn Trãi, đường Cam Tân – Sơn Tân,
đường Bắc Vĩnh – cầu Gỗ cũ, đường vào khu sản xuất Bàu Dưng, cầu Bản
Khẩu (Cam Lâm); HT UBND xã Thành Sơn, đường vào khu sản xuất suối Đầu
Bò, khu TĐC thôn Dốc Trầu, cầu Sơn Trung, cầu tràn thôn Dốc Trầu, tràn và
đường vào khu sản xuất Tà Gụ, kè chống sạt lở trường MN Sao Mai, kè bảo vệ
bờ sông Tô Hạp (Khánh Sơn).
4. Thương ma ̣i, du lich,
̣ giá cả
a. Tổ ng mức bán hàng hóa và doanh thu dich
̣ vụ tiêu dùng
Tháng 01/2019 là tháng giáp tết Nguyên đán nên các đơn vị hoạt động

thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh tích cực dự trữ, lưu thông hàng hóa nhằm
phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của nhân dân. Lượng hàng hoá phục vụ nhu cầu
Tết khá phong phú, mẫu mã đa dạng, chất lượng thích hợp, giá cả được bình
ổn. Các siêu thị trên địa bàn tỉnh đã đăng ký tham gia chương trình bình ổn giá
trước, trong và sau Tết đã tự chủ động nguồn vốn, chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. UBND tỉnh đã ban hành công văn số 208/UBNDKT ngày 08/01/2019 về việc tạm ứng vốn ngân sách dự trữ hàng hóa thiết yếu
phục vụ tết Nguyên đán Kỷ Hợi với tổng số tiền 2,7 tỷ đồng cho hai đơn vị
miền núi trên địa bàn tỉnh vay không thu phí để dự trữ hàng hóa thiết yếu nhằm
bình ổn giá trên thị trường: Trung tâm Dịch vụ - Thương mại Khánh Sơn 1,5 tỷ
đồng và Trung tâm Dịch vụ - Thương mại Khánh Vĩnh 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh
đó, các Sở, ngành, các địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở
trong tỉnh đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, mở rộng hệ thống phân phối đến
tuyến huyện, tổ chức bán hàng lưu động đến những xã chưa có mạng lưới cửa
hàng của trung tâm; tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá, tăng
thêm các điểm bán hàng, quầy hàng nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, mua
sắm của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi góp phần nâng tổng mức
bán hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng 01/2019 được 14.413,67 tỷ đồng, tăng
2,02% so tháng trước và tăng 12,57% so cùng kỳ năm trước: Kinh tế nhà nước
được 2.047,92 tỷ đồng, tăng 6,96%, trong đó các doanh nghiệp thương mại
dịch vụ nhà nước được 1.875,35 tỷ đồng, tăng 6,88% với các mặt hàng chủ
yếu: 35 nghìn m3 xăng dầu, tăng 10,08%; 60 triệu bao thuốc lá, tăng 0,68%;
kinh tế tập thể 7,26 tỷ đồng, tăng 6,33%; kinh tế tư nhân, cá thể và hỗn hợp
12.226,82 tỷ đồng, tăng 13,5%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 131,67 tỷ
đồng, tăng 19,31%. Đóng góp trong tổng mức hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng,
tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng 01/2019 được 8.068,3 tỷ
đồng, tăng 13,06% so cùng kỳ năm trước: Ngành thương mại tăng 12,37%;
ngành dịch vụ tăng 15,81%; ngành dịch vụ lữ hành tăng 11,52%; ngành dịch
vụ lưu trú và ăn uống tăng 14,17%.
Chi cục quản lý thị trường phối hợp với các ngành chức năng tăng
cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường trước, trong và sau tết Nguyên
đán Kỷ Hợi về tình hình chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vệ
sinh an toàn thực phẩm; tích cực kiểm soát chặt việc chấp hành pháp luật về
giá, niêm yết giá và bán hàng hóa theo giá niêm yết, ngăn chặn các hành vi đầu
cơ tích trữ găm hàng và tự ý tăng giá bất hợp lý. Tháng 01/2019, Chi cục quản
lý thị trường đã kiểm tra được 131 cơ sở sản xuất kinh doanh, đã phát hiện 57

vụ vi phạm, xử lý hành chính 57 cơ sở vi phạm, thu nộp ngân sách 156,38 triệu
đồng, đồng thời thu giữ một số hàng hóa vi phạm để xử lý.
b. Du lich
̣
Năm 2019 được xem là năm tạo đà tăng trưởng mạnh cho ngành du lịch
Khánh Hòa cùng sự kiện lớn năm Du lịch quốc gia 2019 với chủ đề “Nha
Trang - Sắc màu của biển” kết hợp với tuần lễ Festival biển Nha Trang Khánh Hòa với hơn 100 sự kiện, nhiều hoạt động văn hóa, đa dạng, hấp dẫn; là
điều kiện thuận lợi để Nha Trang - Khánh Hòa giới thiệu, quảng bá các giá trị
văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và các sản phẩm du lịch đặc sắc đến với
du khách trong và ngoài nước. Để phục vụ tốt nhu cầu tham quan du lịch của
nhân dân và du khách trong những sự kiện lớn và gần nhất là nhu cầu vui xuân
trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi, ngay từ cuối tháng 12/2018 ngành du lịch
phối hợp với các ngành chức năng, các DN và chính quyền địa phương đã có kế
hoạch tu bổ, sửa chữa, vệ sinh đường phố, tăng cường ánh sáng công cộng, trang
trí đèn hoa dọc các phố chính. Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch đã có kế
hoạch chuẩn bị phục vụ khách như: Tân trang khách sạn, cải tiến điều kiện phục
vụ, trang bị phương tiện vận chuyển khách du lịch, nâng cấp, hoàn thiện các
loại hình vui chơi giải trí, bình ổn giá dịch vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
Các khu vui chơi, giải trí như Vinpearl land, Long Phú, Yang Bay, các khu du
lịch tắm bùn khoáng nóng Tháp Bà, I-Resort, Trăm Trứng luôn là điểm tập
trung chủ yếu của du khách trong các ngày lễ, Tết. Doanh thu du lich
̣ tháng
01/2019 ước được 1.780 tỷ đồng, tăng 10,41% so cùng kỳ năm trước; khách
lưu trú 466,3 nghìn lượt khách với 1.325 nghìn ngày khách , tăng lần lượt là
5,15% và 6,34%, trong đó 258 nghìn lượt khách quốc tế với 920 nghìn ngày
khách quốc tế, tăng lần lượt là 9,68% và 9,74% chủ yếu khách Trung Quốc,
Liên bang Nga và Hàn Quốc tiếp tục tăng. Đã thu hút 2,06 triệu lượt khách tham
quan (không tính khách tham quan bằng tàu biển), tăng 26,38%. Từ ngày
25/01/2019, Hãng hàng không Bangkok Airways sẽ chính thức khai trương
đường bay thẳng từ sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan đến
sân bay quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa, tần suất 4 chuyến 1 tuần với chiếc
Airbus 319 có sức chứa 144 hành khách góp phần tăng thêm lượng khách quốc
tế đến với Nha Trang - Khánh Hòa.
c. Xuất, nhập khẩu hàng hóa
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh tháng 01/2019 ước được
179,84 triệu USD, tăng 59,65% so tháng trước: Kinh tế nhà nước 3,5 triê ̣u USD,

giảm 30,95%; kinh tế tập thể 245 nghìn USD, tăng 19,8%; kinh tế tư nhân 52,5
triê ̣u USD, giảm 10,14%; kinh tế có vố n đầ u tư nước ngoài 123,59 triê ̣u USD,
tăng 1,52 lần (do công ty TNHH Hyundai Vinashin xuất 03 chiếc tàu biển trị giá
104,2 triệu USD, tăng 02 chiếc so tháng trước). So cùng kỳ năm trước, kim
ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 01/2019 tăng 20,99%: Kinh tế nhà nước giảm
2,25%; kinh tế tập thể tăng 22,5%; kinh tế tư nhân tăng 6,22% và kinh tế có
vốn đầu tư nước ngoài tăng 29,51%. Một số mặt hàng chủ yếu có kim ngạch
xuất khẩu tăng so cùng kỳ năm trước: 104,23 triệu USD phương tiện vận tải và
phụ tùng, tăng 40,52%; 1,5 triệu USD máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng,
tăng 17,68%; 45,5 triệu USD hàng thủy sản, tăng 6,54%; 11,05 triệu USD cà
phê, tăng 5,41%; 4,1 triệu USD hàng hóa khác, tăng 2,03%. Một số mặt hàng
chủ yếu có kim ngạch xuất khẩu giảm như: 4 triệu USD gỗ và sản phẩm từ gỗ,
giảm 25,03%; 9 triệu USD hàng dệt may, giảm 5,57%.
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh tháng 01/2019 ước
được 59 triệu USD, giảm 37,95% so tháng trước: Kinh tế nhà nước 5 triệu
USD, giảm 46,25%; kinh tế tư nhân 22,5 triệu USD, giảm 50,64%; kinh tế có
vốn đầu tư nước ngoài 31,5 triệu USD, giảm 21,64%. So cùng kỳ năm trước,
kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2019 giảm 11,09%: Kinh tế nhà nước
giảm 43,58%; kinh tế tư nhân giảm 3,1%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
giảm 8,11%. Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm so cùng kỳ năm
trước như: 6,5 triệu USD sắt thép các loại, giảm 58,5%; 4 triệu USD nguyên
phụ liệu thuốc lá, giảm 54,69%; 1 triệu USD kim loại thường khác và sản
phẩm từ kim loại thường khác, giảm 36,09%; 1,5 triệu USD vải các loại, giảm
23,35%. Một số mặt hàng chủ yếu có kim ngạch nhập khẩu tăng như: 13,5
triệu USD máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, tăng 49,6%; 21,2 triệu
USD hàng thủy sản, tăng 13,41%; 2,2 triệu USD thức ăn gia súc và nguyên
liệu, tăng 1,49%.
Cán cân thương mại hàng hóa tháng 01/2019 xuất siêu được 120,84 triệu
USD, bằng 67,19% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Trong tổng xuất siêu
tháng 01/2019, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 92,09 triệu USD;
khu vực kinh tế trong nước xuất siêu 28,75 triệu USD.
d. Chỉ số tiêu dùng (CPI), chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ
Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc bình ổn giá cả thị trường
trong dịp tết Nguyên đán; UBND tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều biện pháp: Cho
các DN vay vốn bán hàng hóa theo giá bình ổn; tăng cường kiểm tra kiểm soát
giá hàng hóa, dịch vụ trên thị trường trước, trong và sau Tết. Các DN trên địa

bàn tỉnh cũng đã đăng ký tham gia chương trình bình ổn giá, tăng cường sản
xuất, tự chủ động nguồn vốn, chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng đáp ứng nhu cầu
tiêu dùng của nhân dân. Tuy nhiên, do nhu cầu mua sắm của người dân tăng,
tập trung vào các nhóm hàng thiết bị đồ dùng gia đình, quần áo may sẵn, giày
dép, mỹ phẩm, đồ uống, thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, nước giải khát, thịt
lợn, bò, gà, thuỷ sản…. đã ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng tháng 01/2019
tăng 0,31% so tháng trước và tăng 3,02% so cùng kỳ năm trước. Trong 11
nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 8 nhóm hàng có chỉ số giá tăng so tháng
trước như: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,01% (trong đó, lương
thực tăng 0,18%; thực phẩm tăng 1,74% do nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong
dịp Tết; cộng với thời tiết không thuận lợi mưa liên tục và kéo dài trong tháng
12/2018 và đầu tháng 01/2019 làm cho nhiều diện tích trồng rau xanh bị ngập
úng, chậm phát triển nên giá rau xanh tăng cao); đồ uống và thuốc lá tăng
0,29%, chủ yếu tăng ở một số mặt hàng như rượu các loại, thuốc lá…; may
mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,19%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu
xây dựng tăng 0,53%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,32%; thuốc và dịch
vụ y tế tăng 0,02%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,34%; hàng hóa và dịch
vụ khác tăng 0,09%; chỉ số giá nhóm bưu chính viễn thông; giáo dục ổn định;
riêng chỉ số giá nhóm giao thông giảm 3,22% do giá xăng dầu trong nước được
điều chỉnh giảm vào ngày 01/01/2019 của Bộ Tài chính với mức giảm của giá
xăng là 550 đ/lít và dầu Diezen là 1.130 đ/lít.
Giá bán lẻ bình quân chung một số mặt hàng tháng 01/2019: Gạo tẻ
ngon (Gò Công) 18.279 đồng/kg; gạo nếp thường 14.865 đồng/kg; gà mái ta
còn sống 101.642 đồng/kg; thịt lợn mông sấn 91.653 đồng/kg; thịt bò bắp
214.029 đồng/kg; trứng vịt 28.873 đồng/10 quả; cá thu khúc giữa 282.889
đồng/kg; dầu ăn Tường An 41.826 đồng/lít; đường trắng kết tinh Khánh Hòa
sản xuất 18.045 đồng/kg; sữa Ông Thọ 380g 21.000 đồng/hộp; bột ngọt
Ajinomoto 65.241 đồng/gói; gas đun (bình 12 kg-Shellgas) 323.004 đồng/bình;
vàng 99,99% 3.664 nghìn đồng/chỉ; đô la Mỹ 23.255 đồng/USD.
Giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới. Chỉ số giá vàng
tháng 01/2019 tăng 0,25% so tháng trước và giảm 0,03% so cùng kỳ năm trước.
Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 01/2019 giảm 0,58% so tháng trước, tăng 2,28% so
cùng kỳ năm trước.
5. Vận tải, bưu chính viễn thông
a. Vận tải

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 01/2019 ước
được 563,23 tỷ đồng, tăng 12,12% so tháng trước: Vận tải hành khách được
178,92 tỷ đồng, tăng 15,68%; vận tải hàng hóa được 277,41 tỷ đồng, tăng
12,08%; kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải được 106,9 tỷ đồng, tăng 6,74%. So
cùng kỳ năm trước, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng
01/2019 tăng 10,79%: Vận tải hành khách tăng 11,84%; vận tải hàng hóa tăng
9,42%; kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 12,66%. Trong tổng doanh thu vận
tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 01/2019: Vận tải đường bộ được
396,07 tỷ đồng, tăng 10,91% so cùng kỳ năm trước; vận tải đường thủy được
18,48 tỷ đồng, tăng 10,92%; vận tải đường sắt được 21,18 tỷ đồng, tăng 4,07%;
vận tải đường hàng không của Vietnam Airlines được 20,6 tỷ đồng, tăng 6,38%.
Vận chuyển hành khách đường bộ và đường thủy tháng 01/2019 ước
được 4.422,3 nghìn lượt người, tăng 13,36% so cùng kỳ năm trước (đường bộ
được 4.244,3 nghìn lượt người và đường biển được 178 nghìn lượt người, tăng
lần lượt là 13,4% và 12,3%); luân chuyển hành khách 211.750,9 nghìn lượt
người.km, tăng 13,32% (đường bộ 210.081,8 nghìn lượt người.km và đường
biển 1.669,1 nghìn lượt người.km tăng lần lượt là 13,33% và 11,83%).
Vận chuyển hàng hóa đường bộ và đường thủy tháng 01/2019 ước được
3.271,6 nghìn tấn, tăng 8,61% so cùng kỳ năm trước (đường bộ được 3.242,2
nghìn tấn và đường biển được 29,4 nghìn tấn, tăng lần lượt là 8,61% và
109,29%); luân chuyển hàng hóa 313.861 nghìn tấn.km, tăng 9,54% (đường bộ
264.333 nghìn tấn.km và đường biển 49.528 nghìn tấn.km, tăng lần lượt là
9,55% và 9,45%).
Vận chuyển hành khách đường sắt tháng 01/2019 ước được 53.303 lượt
người, tăng 2,01% so cùng kỳ năm trước; luân chuyển hành khách 28.075,2
nghìn lượt người.km, tăng 2,36%; vận chuyển hàng hóa 1.400 tấn, tăng 1,67%;
luân chuyển hàng hóa 1.240,75 nghìn tấn.km, tăng 1,38%. Vận chuyển hành
khách đường hàng không của Vietnam Airlines đón được 77.659 lượt người lên
xuống sân bay với 305 lần cất và hạ cánh; tăng lần lượt là 4,46% và 6,27% so
cùng kỳ năm trước.
b. Bưu chính, viễn thông
Tính đến cuối tháng 01/2019, số thuê bao điện thoại phát triển mới được
1.038 thuê bao , nâng tổng số thuê bao điê ̣n thoa ̣i trên toàn tin̉ h đến nay là
177.855 thuê bao ; tổ ng doanh thu bưu chính viễn thông ước được
155,3 tỷ
đồ ng, tăng 6,28% so cùng kỳ năm trước; với 5,4 nghìn bưu kiê ̣n đi có cước ,
tăng 8%; 9,89 nghìn bức thư và điê ̣n chuyể n tiề n , tăng 2,11%; phát hành báo

chí được 1.770 nghìn tờ, cuốn, giảm 4,07%.
6. Tài chính, ngân hàng
a. Tài chính
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tháng 01/2019 ước được
1.537,2 tỷ đồng, giảm 41,6% so cùng kỳ năm trước: Thu từ hoạt động xuất
nhập khẩu 161,1 tỷ đồng, giảm 85,4% và thu từ SXKD trong nước 1.376,1 tỷ
đồng, giảm 10%. Trong tổng thu từ SXKD trong nước có các khoản thu tăng
như: Thu tiền bán và thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 200 triệu đồng, tăng
3,65 lần; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1 tỷ đồng, tăng 65,02%; thu lệ
phí trước bạ 85 tỷ đồng, tăng 46,86%; thu từ doanh nghiệp nhà nước trung
ương 50 tỷ đồng, tăng 38,07%; thu thuế thu nhập cá nhân 145 tỷ đồng, tăng
36,08%; thu khác ngân sách 23 tỷ đồng, tăng 34,14%; thu cấp quyền khai thác
khoáng sản 700 triệu đồng, tăng 16,09%; thu thuế bảo vệ môi trường 56 tỷ
đồng, tăng 7,18%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 35 tỷ đồng,
tăng 4,53%; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 244,5 tỷ đồng, tăng
2,63%. Các khoản thu giảm như: Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 600 tỷ
đồng, giảm 0,83%; thu phí và lệ phí 37,1 tỷ đồng, giảm 7,02%; thu xổ số kiến
thiết 36 tỷ đồng, giảm 7,54%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 12 tỷ đồng,
giảm 10,33%; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản 2 tỷ đồng, giảm
38,73%; thu tiền sử dụng đất 48,6 tỷ đồng, giảm 61,52%.
Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước địa phương tháng
01/2019 ước
được 745,01 tỷ đồng, bằng 6,23% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển được
93 tỷ đồng, bằng 2,19% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 67 tỷ đồng, bằng
2,84%); chi thường xuyên 650,8 tỷ đồng, bằng 9,45% với các khoản chi như:
Chi sự nghiệp kinh tế 47,2 tỷ đồng, bằng 4,89%; chi sự nghiệp văn xã 434,7 tỷ
đồng, bằng 10,53%; chi quản lý hành chính 135,9 tỷ đồng, bằng 10,66%; chi
quốc phòng an ninh 22 tỷ đồng, bằng 10,4%; chi khác ngân sách 11 tỷ đồng,
bằng 3,55%. So cùng kỳ năm trước, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước địa
phương tăng 91,78%, trong đó chi đầu tư phát triển tăng 90,25%, chi thường
xuyên tăng 91,65%.
b. Ngân hàng
Đến ngày 20/01/2019 trên địa bàn tỉnh có 38 Chi nhánh TCTD và 04
Quỹ tín dụng với 165 điểm giao dịch ngân hàng và 330 máy ATM. Lãi suất
huy động VND kỳ hạn dưới 1 tháng phổ biến ở mức 0,1%-0,5%/năm; lãi suất

kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 4,5%-5,5%/năm; lãi suất kỳ hạn từ 6
tháng đến dưới 12 tháng là 5,5%-6,5%/năm và đối với kỳ hạn từ 12 tháng trở
lên là 6,8%-7,5%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND dành cho các đối
tượng ưu tiên là 6%-6,5%/năm và trung dài hạn 8,5%-10,5%/năm; lãi suất cho
vay lĩnh vực SXKD khác ngắn hạn ở mức 8,5%-10%/năm; trung dài hạn ở
mức 9,5%-11,5%/năm; lãi suất cho vay USD ở mức 3,5%-3,7%/năm đối với
ngắn hạn; 4%-6,5%/năm đối với trung và dài hạn.
Các chi nhánh TCTD tiếp tục đa dạng hóa các hình thức huy động vốn
nhằm khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư để đảm bảo nguồn vốn
cho vay và đáp ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng, đồng thời tiếp tục tập
trung cân đối nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh. Ước
đến cuối tháng 01/2019, huy động vốn toàn tỉnh ước được 77.840 tỷ đồng, tăng
4,94% so cùng kỳ năm trước: Huy động bằng đồng Việt Nam 75.580 tỷ đồng,
tăng 4,55%; huy động bằng ngoại tệ 2.260 tỷ đồng, tăng 19,7%. Dư nợ cho vay
của các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 01/2019 ước được 78.150 tỷ đồng,
tăng 14,79% so cùng kỳ năm trước: Dư nợ bằng đồng Việt Nam 73.660 tỷ
đồng, tăng 16,33%; dư nợ bằng ngoại tệ 4.490 tỷ đồng, giảm 5,61%.
7. Một số tình hình xã hội
a. Giáo dục
Các đơn vị, trường học trong toàn tỉnh đã tiến hành sơ kết học kỳ I và
triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018 – 2019. Nhìn chung, chất lượng
giáo dục trong toàn ngành ổn định và tiếp tục có chuyển biến nhất định về mọi
mặt. Đã tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 2019 an
toàn, nghiêm túc, đúng quy chế tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn với 63
thí sinh của 10 đội tuyển dự thi. Sở cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ
chức kiểm tra trường học đạt chuẩn quốc gia. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn
tỉnh có 236 trường đạt chuẩn quốc gia: 71 trường mầm non; 85 trường tiểu học;
72 trường THCS; 8 trường THPT, tăng 18 trường so với cuối năm 2017.
b. Y tế
Ngành Y tế tiếp tục tăng cường tuyên truyền đến các cơ sở y tế tuyến
huyện, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, giám sát tả, dịch cúm
A/H1N1, cúm A/H5N1 và đặc biệt là cúm A/H7N9, sốt xuất huyết, bệnh do
virút Zika, sởi, rubella, bệnh Tay-Chân-Miệng, thủy đậu; kiểm tra vệ sinh an
toàn thực phẩm, triển khai công tác chuẩn bị thường trực cấp cứu, phương tiện
và thuốc điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh trong dịp tết Nguyên đán.

Tháng 01/2019, đã khám chữa bệnh cho 297,4 nghìn lượt người; điều trị nội
trú 21,63 nghìn lượt; phẫu thuật 2.087 ca; ghi nhận 924 ca sốt xuất huyết; 336
ca bệnh Tay-Chân-Miệng; 27 ca viêm gan do vi rút; 8 ca bệnh thủy đậu; 67 ca
có biểu hiện rối loạn tiêu hóa sau khi ăn; đã thực hiện tiêm chủng đủ liều cho
972 trẻ em dưới 1 tuổi; tiêm sởi mũi 2 cho 963 trẻ em 18 tháng tuổi; tiêm
UV2+ cho 1.257 phụ nữ có thai.
Trong tháng, đã phát hiện thêm 13 trường hợp nhiễm mới HIV, nâng
tổng số người nhiễm HIV đến nay là 2.242 người, trong đó 1.189 người
chết do AIDS.
c. Văn hóa, thể thao
Ngành Văn hóa và Thể thao đã triển khai tổ chức các hoạt động văn hóa,
thể thao và du lịch với chủ đề ”Mừng Đảng - Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019” với
nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật... nhằm đáp ứng nhu cầu về đời sống văn
hóa của người dân cũng như du khách đến với Nha Trang – Khánh Hòa trong
dịp tết Nguyên đán. Trung tâm Điện ảnh tỉnh tổ chức 10 buổi biểu diễn về
nghệ thuật đường phố và hô hát bài chòi; Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống
thực hiện 12 buổi biểu diễn phục vụ nhân dân miền núi, hải đảo, vùng sâu,
vùng xa. Tạp chí Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã xuất bản Tạp chí số 01/2019
với chuyên đề “Xuân Kỷ Hợi 2019”. Thư viện tỉnh đã phục vụ 10.254 lượt độc
giả (trong đó, 2.151 lượt thiếu nhi; 7.953 lượt người lớn); luân chuyển sách
báo tại chỗ 26.021 lượt; cấp mới và gia hạn 88 thẻ.
Về thể thao thành tích cao: Đã thi đấu tại các giải vô địch Việt dã Chào
năm mới 2019 tại Bình Dương đạt 03 bộ huy chương (02 vàng, 01 bạc); giải
vô địch Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 25 đạt 03 bộ huy
chương (02 bạc, 01 đồng); đội bóng đá U19 tham gia thi đấu vòng loại giải
bóng đá U19 quốc gia 2019.
d. Tai nạn giao thông
Từ ngày 16/12/2018 đến 15/01/2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 vụ
tai nạn và va chạm giao thông đường bộ làm chết 14 người và bị thương 1
người; tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 2 vụ làm chết 2 người và bị thương
1 người; tai nạn giao thông đường thủy xảy ra 1 vụ làm chết 3 người. So cùng
kỳ năm trước, số người chết do tai nạn và va chạm giao thông đường bộ tăng 4
người, bị thương giảm 4 người; số người bị thương do tai nạn giao thông
đường sắt tăng 3 người; về số vụ tai nạn giao thông đường thủy tăng 1 vụ, số

người chế t tăng 3 người.
Ngày 04/01/2019, tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh
vùng 4 Hải Quân tổ chức lễ tiễn đoàn công tác đi thăm, động viên, thay quân,
chúc Tết quân và dân tại huyện đảo Trường Sa. Trước tết Nguyên đán, Tỉnh
ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan
Đảng, nhà nước, đoàn thể xã hội, doanh nghiệp tổ chức nhiều đoàn công tác
thăm hỏi tặng quà Tết đến các đối tượng chính sách, các hộ đồng bào dân tộc
thiểu số, đồng bào ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, các hộ có hoàn cảnh
khó khăn, góp phần chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần
các tầng lớp dân cư trên địa bàn tỉnh trong những ngày tết Nguyên đán./.

