
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa 

tháng 02 và 02 tháng năm 2019 

 

1. Sản xuất nông, lâm nghiêp̣ và thủy sản 

a. Nông nghiêp̣ 

Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung gieo trồng và chăm sóc cây 

hàng năm vụ đông xuân 2018-2019 và thu hoạch các cây trồng vụ mùa năm 

2018. Tính đến thời điểm 15/02/2019, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ 

đông xuân 2018-2019 ước được 26.408,8 ha, bằng 34,95% KH, trong đó cây 

lương thực 20.532 ha, bằng 45,08% KH; cây chất bột có củ 1.031,2 ha, bằng 

22,11%; cây thực phẩm 1.841,1 ha, bằng 26,11%; cây công nghiệp hàng năm 

2.704 ha, bằng 14,78%. So cùng kỳ năm trước, tổng diện tích gieo trồng cây 

hàng năm giảm 0,83%, trong đó cây lương thực tăng 0,39%; cây thực phẩm tăng 

0,48%; riêng cây chất bột có củ giảm 6,72%; cây công nghiệp hàng năm giảm 

8,14% chủ yếu giảm diện tích trồng mía do ảnh hưởng từ cơn bão số 8 và số 9 

trong tháng 11/2018. Lúa đông xuân đã gieo trồng được được 19.183 ha vượt 

mức kế hoạch, tăng 0,89% ha so vụ đông xuân năm trước, trong đó thị xã Ninh 

Hòa được 8.958 ha; huyện Vạn Ninh được 2.820 ha; thành phố Nha Trang 545 

ha tăng lần lượt là 2,03%; 2% và 0,55%...; các huyện, thành phố còn lại đều có 

diện tích giảm từ 0,1% đến 6,52%. Lúa đông xuân đang sinh trưởng và phát 

triển bình thường, những trà lúa chính vụ đang trong giai đoạn đẻ nhánh, làm 

đòng. Huyện Diên khánh đã thu hoạch 100 ha lúa đông xuân sớm, năng suất  

bình quân khoảng 55 tạ/ha. 

Ngành thú y phối hợp chặt chẽ các địa phương, đơn vị có liên quan thực 

hiện công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở chăn nuôi, cơ sở sản xuất kinh doanh 

thuốc thú y; kết hợp với công tác kiểm dịch đối với động vật, sản phẩm động vật 

và bảo đảm an toàn trong vận chuyển; thường xuyên giám sát tình hình sử dụng 

chất cấm trong chăn nuôi và tình hình dịch bệnh; tăng cường công tác vệ sinh 

tiêu độc môi trường, chuồng trại; kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm 

tại các cơ sở giết mổ; tiếp tục tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đề 

phòng dịch bệnh xảy ra.  

b. Lâm nghiêp̣ 

Sản lượng khai thác gỗ từ rừng trồng tháng 02/2019 được 1.058 m
3
, giảm 

39,13% so với cùng kỳ năm trước; củi được 1.387 ste, giảm 33,51%. Tính chung 

02 tháng đầu năm 2019, sản lượng khai thác gỗ từ rừng trồng được 2.764 m
3
, 

giảm 33,25% so với cùng kỳ năm trước; củi được 3.183 ste, giảm 33,67%. Các 

đơn vị lâm nghiệp tập trung chủ yếu vào chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ 



rừng trong năm 2019; đẩy mạnh công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô và 

triển khai các giải pháp ngăn chặn nạn chặt phá rừng trái phép.  

c. Thủy sản 

Tháng 02/2019, với thời tiết biển tương đối thuận lợi cho hoạt động đánh 

bắt thủy sản, cùng với nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng hải sản tăng cao, nhất là 

trong dịp tết Nguyên đán nên đa ̃khuyến khích ngư dân ra khơi bám biển. Tổng 

sản lượng thủy sản tháng 02/2019 ước được 6.214 tấn, tăng 2,05% so cùng kỳ 

năm trước, trong đó khai thác thủy sản được 6.063 tấn, tăng 1,95%; thu hoạch 

thủy sản nuôi trồng được 151,1 tấn, tăng 6,3% chủ yếu tăng sản lượng cá và tôm 

do đến kỳ thu hoạch. Tính chung 02 tháng đầu năm 2019 tổng sản lượng thủy 

sản ước được 11.308,4 tấn, tăng 2,56% so cùng kỳ năm trước: Khai thác thủy 

sản được 11.012 tấn, tăng 2,36%, trong đó 9.495,9 tấn cá, tăng 2,14% (riêng cá 

ngừ đại dương được 368 tấn, tăng 3,66% do đang vào chính vụ khai thác); 

1.430,8 tấn thủy sản khác, tăng 4%. Thu hoạch thủy sản nuôi trồng được 296,45 

tấn, tăng 10,74% (129,1 tấn cá, tăng 8,03%; 120,5 tấn tôm, tăng 18,55% và 46,9 

tấn thủy sản khác). 

Diện tích nuôi trồng thủy sản 02 tháng đầu năm 2019 ước được 272 ha, 

tăng 3,42% so cùng kỳ năm trước, do thời tiết thuận lợi nên người dân tranh thủ 

thả nuôi. Trong tổng diện tích nuôi trồng thủy sản, diện tích thả nuôi cá 41,4 ha, 

tăng 3,5%; tôm nước lợ 167,6 ha, tăng 4,42%; diện tích nuôi thủy sản khác 63 

ha, tăng 0,8%.  

2. Sản xuất công nghiệp 

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02/2019 giảm 19,7% so tháng trước và 

tăng 4,76% so cùng kỳ năm trước do tháng Hai năm nay có nhiều ngày nghỉ Tết 

Nguyên đán. So cùng kỳ năm trước, ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước 

nóng, hơi nước tăng 19,23%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 

nước thải tăng 13,88%; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 3,37%; riêng ngành 

khai khoáng giảm 25,6%. 

Tính chung 02 tháng đầu năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,12% 

so với cùng kỳ năm trước: Ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 

nước tăng 23,69%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 

tăng 8,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,83%; riêng ngành công nghiệp 

khai khoáng giảm 8,24%. 

Trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo một số ngành có chỉ số sản 

xuất công nghiệp 02 tháng đầu năm 2019 tăng so cùng kỳ năm trước như: Sản 



xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 68,03%; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 

26,66%; sản xuất thuốc, hóa dược liệu tăng 20,54%; sản xuất da, sản phẩm liên 

quan tăng 20,35%; sản xuất đồ uống tăng 19,08%; chế biến gỗ và sản xuất sản 

phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 11,64%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 

10,74%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 9,59%; sản xuất giấy, sản 

phẩm từ giấy tăng 8,83%; sản xuất trang phục tăng 5,26%. Các sản phẩm có chỉ 

số sản xuất công nghiệp giảm như: Dệt giảm 46,54%; sản xuất sản phẩm thuốc lá 

giảm 29,83%; in ấn giảm 22,78%; sản xuất máy móc, thiết bị giảm 18,91% và sản 

xuất chế biến thực phẩm giảm 15,12%.  

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 02 tháng đầu năm 2019 tăng so 

cùng kỳ năm trước: Điện sản xuất tăng 53,56%; bia đóng chai tăng 32,46%; 

nước yến tăng 27,5%; tôm đông lạnh tăng 26,86%; điện thương phẩm tăng 

12,33%; cửa sắt tăng 11,7%. Một số sản phẩm có chỉ số giảm như: Đường RE 

giảm 65,52%; đường RS giảm 49,82%; tủ gỗ giảm 51,8%; sợi tự nhiên giảm 

46,54%; thuốc lá có đầu lọc giảm 29,83%; cá ngừ đông lạnh giảm 17,46%; bia 

đóng lon giảm 15,85% và cá khác đông lạnh giảm 4,76%. 

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tháng 

02/2019 giảm 7,24% so cùng kỳ năm trước và tăng 0,67% so tháng trước. Tính 

chung 02 tháng đầu năm 2019, số lao động đang làm việc trong các doanh 

nghiệp công nghiệp giảm 7,85% so cùng kỳ năm trước: Doanh nghiệp ngoài 

Nhà nước giảm 8,13%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 14,66%; 

riêng khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 0,93%. Chia theo ngành công 

nghiệp: Khai khoáng giảm 17,45%; công nghiệp chế biến chế tạo giảm 8,57%; 

riêng ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải và 

ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước, điều hòa không 

khí tăng lần lượt là 0,82% và 0,15%.  

3. Đầu tư, xây dưṇg   

Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý 

trên địa bàn tỉnh tháng 02/2019 ước được 101 tỷ đồng, giảm 15,33% so tháng 

trước do thời gian nghỉ tết Nguyên đán kéo dài: Vốn ngân sách nhà nước cấp 

tỉnh 70 tỷ đồng, giảm 7,52%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 23 tỷ đồng, 

giảm 32,24% và vốn ngân sách nhà nước cấp xã 8 tỷ đồng, giảm 17,06%. Tính 

chung 02 tháng đầu năm 2019, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước 

do địa phương quản lý ước được 220,29 tỷ đồng, bằng 6,3% kế hoạch và tăng 

5,45% so cùng kỳ năm trước: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 145,7 tỷ đồng, 

tăng 0,01%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 56,94 tỷ đồng, tăng 15,11% và 



vốn ngân sách nhà nước cấp xã 17,65 tỷ đồng, tăng 28,27%. Trong tháng, không 

có công trình khởi công mới và có 7 công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử 

dụng với tổng vốn đầu tư trên 13,5 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến cuối tháng 

02/2019, có 2 công trình khởi công mới và 15 công trình hoàn thành bàn giao 

đưa vào sử dụng với tổng vốn đầu tư trên 65,5 tỷ đồng. 

Sau thời gian nghỉ tết Nguyên đán, các đơn vị xây dựng đã tích cực đẩy 

nhanh tiến độ thi công các công trình nhằm hoàn thành kế hoạch đề ra. 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, trường Võ Thị Sáu 

(Nha Trang); đường vào khu sản xuất tuyến 4 (Cam Ranh); trường MG Vạn 

Thọ, hội trường UBND xã Vạn Phước (Vạn Ninh); kè và đường số 1 dọc sông 

Cái, kè chống sạt lở bờ bắc thị trấn Diên Khánh (Diên Khánh); trường MN Hoa 

Phượng, cầu Hoàng Quốc Việt (Khánh Vĩnh)… 

4. Thương maị, du lic̣h, giá cả 

a. Tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

Nhìn chung, thị trường tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 khá bình ổn, nguồn 

cung hàng hóa dồi dào, công tác phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của nhiều siêu 

thị, chợ được kéo dài đến chiều ngày 30 Tết và sớm phục vụ trở lại vào Mùng 

Hai Tết nên đã hạn chế tâm lý mua tích trữ của người dân. Trong những ngày 

cận Tết sức mua hàng hóa trên thị trường tăng lên, giá cả các nhóm hàng lương 

thực, lương thực, thực phẩm chế biến tươi sống, hàng may mặc, trang thiết bị đồ 

dùng gia đình, hoa, cây cảnh… tăng cao; nhưng không có hiện tượng thiếu hàng, 

sốt giá. Sau Tết, sức mua trên thị trường lắng xuống, giá cả các nhóm hàng thiết 

yếu giảm dần. Tổng mức bán hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng 02/2019 được 

14.260,5 tỷ đồng, giảm 3,95% so với tháng trước, trong đó tổng mức bán lẻ của 

ngành thương mại được 5.438,2 tỷ đồng, giảm 2,25%; ngành dịch vụ 969,93 tỷ 

đồng, giảm 1,04%; ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống 1.558,06 tỷ đồng, tăng 

6,53%; ngành lữ hành 243,37 tỷ đồng, tăng 2,61%. Tính chung 02 tháng đầu 

năm 2019, tổng mức bán hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước được 29.107,31 tỷ 

đồng, tăng 11,8% so cùng kỳ năm trước: Kinh tế nhà nước được 3.702,31 tỷ 

đồng, tăng 6,79%, trong đó các doanh nghiệp thương mại dịch vụ nhà nước 

được 3.369,66 tỷ đồng, tăng 5,31% với các mặt hàng chủ yếu: 67.571 m
3
 xăng 

dầu, tăng 10,13%; 103,47 triệu bao thuốc lá, tăng 4,56%; kinh tế tập thể 14,49 tỷ 

đồng, tăng 4,59%; kinh tế tư nhân, cá thể và hỗn hợp 25.104,91 tỷ đồng, tăng 

12,39% và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 285,6 tỷ đồng, tăng 31,63%. Trong 

tổng mức hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 02 tháng đầu năm 2019, tổng mức bán 



lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng được 16.452,61 tỷ đồng, tăng 12,63% so cùng 

kỳ năm trước: Ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống 3.020,59 tỷ đồng, tăng 16,7%; 

ngành dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch 480,55 tỷ đồng, tăng 15,93%; 

ngành dịch vụ 1.950 tỷ đồng, tăng 14,82% và ngành thương mại được 11.001,47 

tỷ đồng, tăng 11,05%.  

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 2019 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 02/2019, Chi cục Quản lý 

thị trường tỉnh đã kiểm tra được 121 cơ sở sản xuất kinh doanh, đã phát hiện 76 

vụ vi phạm, xử lý hành chính 77 cơ sở vi phạm, thu nộp ngân sách 398,95 triệu 

đồng, đồng thời thu giữ một số hàng hóa vi phạm để xử lý. 

b. Du lic̣h 

Trái với xu hướng cầu tiêu dùng sau Tết giảm mạnh thì cầu du lịch sau 

Tết lại tăng cao do thời gian nghỉ Tết khá dài, cùng với đó các địa phương trên 

địa bàn tỉnh đã tăng cường sửa chữa, nâng cấp làm sạch con đường ven phố, vệ 

sinh môi trường, tăng cường trang bị ánh sáng nơi công cộng, trang trí đèn hoa 

dọc các phố chính, nhiều hoạt động văn hóa “Mừng Đảng - Mừng Xuân Kỷ Hợi 

năm 2019”. Mặc khác, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đã tân trang khách 

sạn, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, ẩm thực và nhiều sản phẩm du 

lịch hấp dẫn như: Lễ hội hoa Tulip tại khu du lịch Vinpearl Land Nha Trang; 

chương trình "Tặng bao lì xì" cho du khách tại Trung tâm Du lịch suối khoáng 

nóng Tháp Bà; các chương trình đậm nét truyền thống như "Hát cho nhau nghe", 

Chợ quê phục vụ nhiều món ăn truyền thống, viết thư pháp tại Khu du lịch Trăm 

trứng; biểu diễn xiếc Khỉ tại khu du lịch Đảo Khỉ, bắn súng sơn, đua xe Prokart, 

các trò đua Chó, Khỉ thi bơi, Khỉ đua mô tô; biểu diễn xiếc Gấu, xiếc Voi tại khu 

du lịch Suối Hoa Lan và nhiều điểm sắc văn hóa khác mang đậm nét truyền 

thống Tết cổ truyền Việt Nam nên tổng doanh thu du lịch tháng 02/2019 ước 

được 1.940 tỷ đồng, tăng 7,26% so tháng trước với 553 nghìn lượt khách, tăng 

11,89% và 1.700 nghìn ngày khách, tăng 11,09%. Tính chung 02 tháng đầu năm 

2019 doanh thu du lịch được 3.748,77 tỷ đồng, tăng 25,51% so cùng kỳ năm 

trước, với 1.047,26 nghìn lượt khách lưu trú, 3.230,26 nghìn ngày khách, tăng 

lần lượt là 8,18% và 17,07%, trong đó 575,37 nghìn lượt khách quốc tế với 

2.260,99 nghìn ngày khách quốc tế tăng lần lượt là 15,42% và 26,05%. Đặc biệt, 

trong dịp tết Nguyên đán (từ ngày 03/02/2019 - 12/02/2019), Cảng Nha Trang 



đã đón 04 chuyến tàu biển du lịch quốc tế đến từ các nước như Bahamas, Anh, 

Nhật Bản, Malta với 5.600 lượt khách đến Nha Trang - Khánh Hòa tham quan, 

mua sắm. Số lượt khách tham quan du lic̣h trên toàn tỉnh 02 tháng đầu năm 2019 

được 4.989,15 nghìn lượt người (không tính khách tham quan bằng tàu biển ), 

tăng 25,02% so cùng kỳ năm trước. 

c. Xuất, nhập khẩu hàng hóa 

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh tháng 02/2019 ước được 

100 triệu USD, giảm 46,35% so tháng trước: Kinh tế nhà nước 2,65 triêụ USD, 

giảm 41,24%; kinh tế tập thể 120 nghìn USD, giảm 55,57%; kinh tế tư nhân 48,5 

triêụ USD, giảm 7,28%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 48,73 triêụ USD, giảm 

62,31%. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu như: 41,1 triệu USD 

hàng thủy sản, giảm 5,89%; 9,3 triệu USD cà phê, giảm 29,22%; 6,5 triệu USD 

máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng, giảm 35,84%; 5,5 triệu USD hàng dệt 

may, giảm 36,81%; 3,7 triệu USD gỗ và sản phẩm gỗ, giảm 56,65%; 31,2 triệu 

USD phương tiện vận tải và phụ tùng, giảm 70,07%. Tính chung 02 tháng đầu 

năm 2019, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh ước được 286,39 

triệu USD, tăng 34,49% so cùng kỳ năm trước: Kinh tế nhà nước 7,16 triệu 

USD, tăng 15,48%; kinh tế tập thể 390 nghìn USD, giảm 2,47%; kinh tế tư nhân 

100,81 triệu USD, tăng 7,37% và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 178,03 triệu 

USD, tăng 58,31%. Một số mặt hàng chủ yếu có kim ngạch xuất khẩu tăng so 

cùng kỳ năm trước: 135,45 triệu USD phương tiện vận tải và phụ tùng, tăng 

82,61%; 16,63 triệu USD máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng, tăng 57,12%; 

84,77 triệu USD hàng thủy sản, tăng 11,61%; 22,44 triệu USD cà phê, tăng 

4,31%; 14,2 triệu USD hàng dệt may, tăng 2,34%. Một số mặt hàng chủ yếu có 

kim ngạch xuất khẩu giảm như: 7,01 triệu USD gỗ và sản phẩm từ gỗ giảm 

17,89%; 5,2 triệu USD hàng hóa khác, giảm 18,01%. 

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 02/2019 ước được 49,95 triệu USD, 

giảm 12,85% so tháng trước: Kinh tế nhà nước 3,5 triệu USD, giảm 44,77%; 

kinh tế tư nhân 22,95 triệu USD, giảm 16,94%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

23,5 triệu USD, tăng 0,66%. Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu 

như: 8,65 triệu USD máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, tăng 88,08%; 1,2 

triệu USD thức ăn gia súc và nguyên liệu, tăng 19,12%; 1,8 triệu USD vải các 

loại, tăng 0,95%; 22 triệu USD hàng thủy sản, giảm 20,64%; 3 triệu USD 

nguyên phụ liệu thuốc lá, giảm 49,65%; 5,4 triệu USD sắt thép các loại, giảm 

50,4%. Tính chung 02 tháng đầu năm 2019, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước 

được 107,26 triệu USD, tăng 0,8% so cùng kỳ năm trước: Kinh tế nhà nước 9,84 



triệu USD, giảm 0,11%; kinh tế tư nhân 50,58 triệu USD, tăng 18,44%; kinh tế 

có vốn đầu tư nước ngoài 46,84 triệu USD, giảm 13,02%. Một số mặt hàng chủ 

yếu có kim ngạch nhập khẩu tăng so cùng kỳ năm trước như: 49,72 triệu USD 

hàng thủy sản, tăng 40,31%; 3,58 triệu USD vải các loại, tăng 25,86%; 1,77 

triệu USD nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày, tăng 5,2%. Một số mặt hàng có 

kim ngạch nhập khẩu giảm như: 2,21 triệu USD thức ăn gia súc và nguyên liệu, 

giảm 28,02%; 13,25 triệu USD máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, giảm 

24,97%; 16,29 triệu USD sắt thép các loại, giảm 14,5%; 8,96 triệu USD nguyên 

phụ liệu thuốc lá, giảm 7,09%. 

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 02/2019 xuất siêu được 50,05 triệu 

USD. Tính chung 02 tháng đầu năm 2019, xuất siêu được 179,13 triệu USD, 

bằng 62,55% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Trong tổng xuất siêu 02 tháng 

đầu năm 2019, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 131,19 triệu USD; 

khu vực kinh tế trong nước xuất siêu 47,94 triệu USD. 

d. Chỉ số tiêu dùng (CPI), chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ 

Nhìn chung, công tác bình ổn giá cả thị trường trước và trong dịp tết 

Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 đã được các cấp, các ngành quan tâm; tuy nhiên 

nhu cầu mua sắm của nhân dân trong những ngày cận tết tăng cao, nhất là các 

nhóm hàng lương thực, thực phẩm chế biến, tươi sống, hoa rau quả, trái cây, bia 

rượu, ăn uống ngoài gia đình, hàng may mặc mũ nón giày dép, thiết bị đồ dùng 

gia đình nên giá bán tăng hơn so ngày thường nhưng không có tình trạng thiếu 

hụt hàng, khan hiếm hàng hoặc sốt giá. Sau Tết giá các mặt hàng thiết yếu đã 

giảm dần trở về giá ban đầu do sức mua không còn cao như những ngày trước 

Tết. So tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng trên toàn tỉnh tháng 02/2019 tăng 

0,64%. 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 1,12%, do nhu 

cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết nhất là nhóm hàng thực phẩm như thịt lợn, 

thịt bò, thịt gia cầm và các loại thực phẩm được làm từ thịt, các mặt hàng thủy hải 

sản…; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,03%; giao thông tăng 0,59%; may mặc, 

mũ nón, giày dép tăng 0,37%; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng 

tăng 0,34% do giá gas được điều chỉnh tăng 12.000 đồng/bình từ ngày 

01/02/2019; văn hóa giải trí và du lịch tăng 0,32%; đồ uống và thuốc lá tăng 

0,06%; riêng nhóm thuốc và dịch vụ y tế ; bưu chính viễn thông và giáo dục có 

chỉ số giá ổn định. 

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2019 tăng 0,96% so với tháng 12/2018 và 

tăng 2,66% so cùng tháng năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 02 tháng 



đầu năm 2019 tăng 2,84% so với chỉ số giá bình quân cùng kỳ năm trước. Các 

nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tháng 02/2019 tăng so tháng 12/2018 

như: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,15%; hàng hóa, dịch vụ khác tăng 

1,11%; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,86%; văn hóa, giải 

trí và du lịch tăng 0,66%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,56%; thiết bị, đồ 

dùng gia đình tăng 0,51%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,35%; thuốc và dịch vụ y 

tế tăng 0,02%; riêng nhóm giao thông giảm 2,65%; các nhóm bưu chính, viễn 

thông và giáo dục có chỉ số giá ổn định. 

Chỉ số giá vàng tháng 02/2019 tăng 0,93% so tháng trước, tăng 1,18% so 

tháng 12/2018 và giảm 0,05% so cùng tháng năm trước. Chỉ số giá Đô la Mỹ 

tháng 02/2019 giảm 0,19% so tháng trước, giảm 0,77% so tháng 12/2018 và 

tăng 2,12% so cùng tháng năm trước.  

5. Vận tải, bưu chính viễn thông 

a. Vận tải 

  Ngành Giao thông Vận tải đã phối hợp với các ngành chức năng tăng 

cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và 

lễ Hội Xuân năm 2019 như tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các trạm thu phí đường 

bộ tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, kịp thời giải tỏa phương tiện, không để 

xảy ra ùn tắc tại các trạm thu phí. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra các 

phương tiện chở khách, đặc biệt là phương tiện chở khách từ bến ra đảo, bến tàu 

phục vụ du lịch, lễ hội; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm 

trong hoạt động vận tải như chèn ép, sang nhượng hành khách, tăng giá vé trái 

quy định trong các ngày cao điểm sau Tết. 

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 02/2019 ước 

được 533,7 tỷ đồng, giảm 1,17% so tháng trước: Vận tải hành khách được 185,65 

tỷ đồng, tăng 13,09%; vận tải hàng hóa 260,63 tỷ đồng, giảm 5,71%; kho bãi và 

dịch vụ hỗ trợ vận tải được 87,42 tỷ đồng, giảm 12,11%. Tính chung 02 tháng 

đầu năm 2019, doanh thu vận tải , kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước được 

1.073,72 tỷ đồng, tăng 9,46% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Vận tải đường bộ 

772,92 tỷ đồng, tăng 9,62%; vận tải đường thủy 38,81 tỷ đồng, tăng 9,64%; vận 

tải đường sắt 45,07 tỷ đồng, tăng 4,67%; vận tải đường hàng không của hãng 

Vietnam Airlines 30,03 tỷ đồng, tăng 12,08%. Trong tổng doanh thu vận tải, kho 

bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 02 tháng đầu năm 2019: Vận tải hành khách được 

349,81 tỷ đồng, tăng 9,7%; vận tải hàng hóa được 537,02 tỷ đồng, tăng 9,26%; 

kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải được 186,89 tỷ đồng, tăng 9,56%. 



Vận chuyển hành khách đường bộ và đường thủy 02 tháng đầu năm 2019 

ước được 8.757,7 nghìn lượt người, tăng 10,08% so cùng kỳ năm trước (đường bộ 

được 8.375,2 nghìn lượt người và đường biển được 382,5 nghìn lượt người, tăng 

lần lượt là 10,06% và 10,68%); luân chuyển hành khách 412.818,4 nghìn lượt 

người.km, tăng 9,21% (đường bộ 409.376,8 nghìn lượt người.km và đường biển 

3.441,6 nghìn lượt người.km, tăng lần lượt là 9,2% và 10,23%). 

Vận chuyển hàng hóa đường bộ và đường thủy 02 tháng đầu năm 2019 

ước được 6.373,3 nghìn tấn, tăng 8,76% so cùng kỳ năm trước (đường bộ được 

6.313 nghìn tấn và đường biển được 60,3 nghìn tấn, tăng lần lượt là 8,76% và 

8,84%); luân chuyển hàng hóa 612.821 nghìn tấn.km, tăng 8,53% (đường bộ 

510.965 nghìn tấn.km và đường biển 101.856 nghìn tấn.km, tăng lần lượt là 

8,43% và 9,01%). 

Vận chuyển hành khách đường sắt 02 tháng đầu năm 2019 ước được 

96.873 lượt người, tăng 6,69% so cùng kỳ năm trước; luân chuyển hành khách 

54.627,62 nghìn lượt người.km, tăng 3,14%; vận chuyển hàng hóa 2.492 tấn, tăng 

2,34%; luân chuyển hàng hóa 2.506,38 nghìn tấn.km, tăng 1,67%. Vận chuyển 

hành khách đường hàng không của hãng Vietnam Airlines đón được 160.064 lượt 

người lên xuống sân bay với 630 lần cất và hạ cánh; tăng lần lượt là 3,24% và 

2,44% so cùng kỳ năm trước. 

b. Bưu chính, viễn thông 

Tính đến cuối tháng 02/2019, số thuê bao điện thoại phát triển mới được 

2.606 thuê bao , nâng tổng số thuê bao điêṇ thoaị trên toàn tỉnh đến nay là 

177.455 thuê bao; tổng doanh thu bưu chính, viễn thông 02 tháng đầu năm 2019 

ước được 346,59 tỷ đồng , tăng 14,62% so cùng kỳ năm trước ; với 10,1 nghìn 

bưu kiêṇ đi có cước , tăng 3,06%; 19,08 nghìn bức thư và điêṇ chuyển tiền , tăng 

1,44%; phát hành báo chí được 3.502 nghìn tờ, cuốn, giảm 6,09%. 

6. Tài chính, ngân hàng 

 a. Tài chính 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tháng 02/2019 ước được 

1.071,3 tỷ đồng: Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 195 tỷ đồng và thu từ 

SXKD trong nước 876,3 tỷ đồng. Tính chung 02 tháng đầu năm 2019, tổng thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước được 3.609,06 tỷ đồng, giảm 24,53% 

so cùng kỳ năm trước: Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 388,81 tỷ đồng, giảm 

82,92% và thu từ SXKD trong nước 3.220,25 tỷ đồng, tăng 28,55%. Trong tổng 

thu nội địa có các khoản thu tăng như: Thu tiền bán và thuê nhà ở thuộc sở hữu 

nhà nước 162 triệu đồng, tăng 2,45 lần; thu khác ngân sách 103,16 tỷ đồng, tăng 



1,6 lần; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 1.145,57 tỷ đồng, tăng 1,23 

lần; thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 240,31 tỷ đồng, tăng 76,73%; thu cấp 

quyền khai thác khoáng sản 3,94 tỷ đồng, tăng 74,48%; thu từ doanh nghiệp nhà 

nước trung ương 88,19 tỷ đồng, tăng 53,84%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài 102,99 tỷ đồng, tăng 37,98%; thu thuế thu nhập cá nhân 213,74 tỷ 

đồng, tăng 30,22%; thu xổ số kiến thiết 67,77 tỷ đồng, tăng 26,9%; thu thuế sử 

dụng đất phi nông nghiệp 960 triệu đồng, tăng 19,7%; thu lệ phí trước bạ 105,08 

tỷ đồng, tăng 16,73%; thu thuế bảo vệ môi trường 117,79 tỷ đồng, tăng 3,3%. 

Các khoản thu giảm như: Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 798,14 tỷ đồng, 

giảm 7,19%; thu tiền sử dụng đất 166,37 tỷ đồng, giảm 19,5%; thu phí và lệ phí 

47,14 tỷ đồng, giảm 56,79%; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản 

2,32 tỷ đồng, giảm 57,22%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 16,62 tỷ đồng, 

giảm 78,8%; thu thuế sử dụng đất nông nghiệp 1 triệu đồng, giảm 80%. 

Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước địa phương tháng 02/2019 ước được 

257,93 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 110,71 tỷ đồng; chi thường xuyên 

147,22 tỷ đồng. Tính chung 02 tháng đầu năm 2019, tổng chi cân đối ngân sách 

nhà nước địa phương ước được 1.180,84 tỷ đồng, bằng 9,87% dự toán, trong đó 

chi đầu tư phát triển được 276,24 tỷ đồng, bằng 6,5% (riêng chi đầu tư xây dựng 

cơ bản 145 tỷ đồng, bằng 6,16%); chi thường xuyên 904,6 tỷ đồng, bằng 

13,13% với các khoản chi như: Chi sự nghiệp kinh tế 83,7 tỷ đồng, bằng 8,67%; 

chi sự nghiệp văn xã 581,2 tỷ đồng, bằng 14,08%; chi quản lý hành chính 191,7 

tỷ đồng, bằng 15,04%; chi quốc phòng an ninh 28,7 tỷ đồng, bằng 13,57%; chi 

khác ngân sách 19,3 tỷ đồng, bằng 6,22%. So cùng kỳ năm trước, tổng chi cân 

đối ngân sách nhà nước địa phương giảm 32,09%, trong đó chi đầu tư phát triển 

giảm 70,69%, chi thường xuyên tăng 13,73%. 

 b. Ngân hàng  

Đến ngày 20/02/2019 trên địa bàn tỉnh có 38 Chi nhánh TCTD và 04 Quỹ 

tín dụng với 165 điểm giao dịch ngân hàng và 333 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%/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%/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 02/2019, huy động vốn toàn tỉnh ước được 78.920 tỷ đồng, tăng 

5,54% so với cùng kỳ năm trước: Huy động bằng đồng Việt Nam 76.890 tỷ 

đồng, tăng 5,67%; huy động bằng ngoại tệ 2.030 tỷ đồng, tăng 1,05%. Dư nợ 

cho vay của các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 02/2019 ước được 81.450 tỷ 

đồng, tăng 18,8% so cùng kỳ năm trước: Dư nợ bằng đồng Việt Nam 76.500 tỷ 

đồng, tăng 20,14%; dư nợ bằng ngoại tệ 4.950 tỷ đồng, tăng 1,29%. 

7. Một số tình hình xã hội 

a. Giáo dục 

Ngành Giáo dục đã sơ kết học kỳ I (2018 - 2019) nhằm đánh giá kết quả 

đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ công tác ở 

học kỳ I; đồng thời đề ra những giải pháp cần thực hiện trong học kỳ II, góp 

phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm học 2018 - 2019. Kết quả sơ kết 

học kỳ I (2018 - 2019), chất lượng giáo dục có sự ổn định, phát triển, nhất là 

giáo dục mũi nhọn đã có sự khởi sắc. So cùng kỳ năm học trước, tỷ lệ học sinh 

yếu, kém cấp THCS đạt 10,19% (giảm 0,27%); cấp THPT đạt 10,29% (giảm 

0,44%). Kết quả kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Quốc gia năm học 2018 - 2019, 

tỉnh Khánh Hòa có 25/63 học sinh đạt giải (6 giải Nhì, 6 giải Ba và 13 giải 

Khuyến khích) ở các môn: Toán (1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích); Vật lý (1 giải 

Nhì, 2 giải Ba, 3 giải Khuyến khích); Hóa học (2 giải Nhì, 1 giải Khuyến khích); 

Sinh học (3 giải Khuyến khích); Tin học (1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến 

khích); Lịch sử (1 giải Nhì); Địa lý (1 giải Nhì); Tiếng Anh (1 giải Ba, 3 giải 

Khuyến khích); Tiếng Pháp (1 giải Ba). Các trường học trong toàn tỉnh đã tổ 

chức nhiều hoạt động “Mừng Đảng - Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019” như: Tổ chức 

văn nghệ, Ngày hội ẩm thực, Hội chợ Xuân, Xuân yêu thương… nhằm gây quỹ 

trao học bổng, tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt 

khó học tốt. Lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo đã có buổi gặp 

mặt, tặng quà cho 600 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa đang 

theo học các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên phạm vi 

toàn quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

b. Y tế 

Ngành Y tế tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt các 

bệnh cúm A(H5N1), A(H7N9), Ebola, tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi, 



rubella, tiêu chảy do vi rút Rota và các bệnh dịch lây truyền qua đường hô hấp, 

tiêu hóa khác có nguy cơ bùng phát và kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trước 

và sau Tết theo chỉ thị về đảm bảo công tác y tế trong dịp tết Nguyên đán Kỷ 

Hợi năm 2019 của Bộ Y tế . Tháng 02/2019, đã khám chữa bệnh cho 323,25 

nghìn lượt người; điều trị nội trú 21,96 nghìn lượt; phẫu thuật 2.176 ca; ghi nhận 

1.774 ca sốt xuất huyết; 5 ca sốt rét; 126 ca bệnh Tay-Chân-Miệng; 28 ca viêm 

gan do vi rút; 24 ca có biểu hiện rối loạn tiêu hóa sau khi ăn; đã thực hiện tiêm 

chủng đủ liều cho 963 trẻ em dưới 1 tuổi; tiêm sởi mũi 2 cho 875 trẻ em dưới 18 

tháng tuổi; tiêm UV2 và UV2+ cho 1.614 phụ nữ có thai. Tính chung 02 tháng 

đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 4.051 ca sốt xuất huyết; 13 ca sốt rét; 265 ca 

bệnh Tay-Chân-Miệng; 51 ca viêm gan virút; đã khám chữa bệnh cho 620,87 

nghìn lượt người; phẫu thuật 4.224 lượt người; điều trị nội trú 42,39 nghìn lượt 

người. Đã thực hiện tiêm đủ liều cho 2.105 trẻ dưới 1 tuổi; tiêm sởi mũi 2 cho 

2.126 trẻ em dưới 18 tháng tuổi; tiêm UV2 và UV2+ cho 3.552 phụ nữ có thai. 

Trong tháng, đã phát hiện thêm 6 trường hợp nhiễm mới HIV, nâng tổng số 

người nhiễm HIV đến nay là 2.246 người, trong đó 1.190 người chết do AIDS. 

c. Văn hóa, thể thao  

Ngành Văn hóa và Thể thao đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động văn hóa 

nghệ thuật kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930 

- 3/02/2019), 89 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 

24/02/2019), Mừng Đảng - Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 như: Biểu diễn Piano, 

Organ và Guitar, dân ca Ví Dặm, hát Quan họ, giới thiệu tác giả - tác phẩm; đờn 

ca tài tử, ca múa nhạc, hội báo Xuân, triển lãm Sinh vật cảnh, “Hô Bài chòi Xuân 

Kỷ Hợi 2019”, biểu diễn “Lân - Sư - Rồng”, “Thi đấu Cờ người”… đã tuyên 

truyền cổ động trực quan với 250 cờ Đảng, cờ Tổ quốc, 150 phướn, 180 cờ màu. 

Trung tâm văn hóa tỉnh đã phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức thành công 

triển lãm Hội Báo Xuân Kỷ Hợi 2019 với hơn 4.000 đầu báo; đã tổ chức 12 buổi 

biểu diễn về nghệ thuật đường phố và hô hát bài chòi; Nhà hát Nghệ thuật Truyền 

thống thực hiện 16 buổi biểu diễn phục vụ nhân dân miền núi, hải đảo, vùng sâu, 

vùng xa; Trung tâm Điện ảnh tỉnh tổ chức 6 đội chiếu phim lưu động, với 124 

buổi chiếu, thu hút 18.770 lượt người xem. Thư viện tỉnh đã phục vụ 8.312 lượt 

độc giả (trong đó, 1.252 lượt thiếu nhi; 6.935 lượt người lớn); luân chuyển sách 

báo tại chỗ 24.475 lượt; cấp mới và gia hạn 93 thẻ.  

Về thể thao thành tích cao: Đã tham gia thi đấu tại giải Marathon thành 

phố Hồ Chính Minh đạt 9 bộ huy chương, nâng tổng số huy chương đạt từ đầu 

năm đến ngày 5/02/2019 lên 15 bộ huy chương (5 vàng, 5 bạc, 5 đồng, 1 kiện 



tướng, 4 kiện tướng cấp I). 

d. Tai nạn giao thông 

Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an 

toàn giao thông trước, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ Hội Xuân 2019 

sau Tết đã được các ngành, các cấp chú trọng. Từ ngày 16/01/2019 đến 

15/02/2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 15 vụ tai nạn và va chạm giao thông 

đường bộ, làm chết 16 người, bị thương 7 người. Tính chung 02 tháng đầu năm 

2019 (từ ngày 16/12/2018 đến ngày 15/02/2019) trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 28 

vụ tai nạn và va chạm giao thông đường bộ làm chết 30 người, bị thương 8 

người; tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người, bị thương 3 

người; tai nạn giao thông đường thủy xảy ra 1 vụ, làm chết 3 người. So cùng kỳ 

năm trước , số vụ tai nạn và va chạm giao thông đường bộ tăng 4 vụ, số người 

chết tăng 9 người, bị thương tăng 3 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 chết tăng 3 người. 

e. Tình hình triển khai tết Nguyên đán Kỷ Hợi trên địa bàn tỉnh 

Thực hiện Quyết định số 56/QĐ-CTN ngày 08/01/2019 của Chủ tịch nước 

và quà của tỉnh theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định về chế độ hỗ trợ nhân ngày Quốc tế 

Lao động 01/5, Quốc khánh 02/9 và ngày tết Nguyên đán hàng năm; thực hiện 

Chỉ thị 01/CT-CT UBND ngày 03/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

“Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 

vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

đã hoàn thành việc hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố công tác tặng quà 

của Chủ tịch nước cho 12.911 đối tượng chính sách, người có công với tổng 

kinh phí 2,6 tỷ đồng với mức 400 nghìn đồng và 200 nghìn đồng; tặng quà cho 

65 cụ thọ tròn 100 tuổi, mỗi cụ 5m vải lụa, 700 nghìn đồng tiền mặt, khung và 

thiếp mừng thọ với tổng kinh phí 87,5 triệu đồng. Đồng thời, các địa phương 

trong tỉnh cũng đã thăm tặng quà Tết của tỉnh cho 15.997 đối tượng chính sách 

người có công, tổng kinh phí 6,8 tỷ đồng với 2 mức 850 nghìn đồng và 400 

nghìn đồng; thăm tặng quà cho 80 gia đình chính sách tiêu biểu và 35 đơn vị tập 

thể với tổng kinh phí 150 triệu đồng; hỗ trợ 1.134.465 kg gạo Tết cho 26.860 hộ 

với định mức 15kg gạo/ khẩu, tổng kinh phí 15,1 tỷ đồng; hỗ trợ tiền ăn thêm 

trong những ngày Tết cho 1.090 đối tượng nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở 

bảo trợ xã hội công lập với tổng kinh phí 218 triệu đồng. Đã tiếp nhận và cấp 

phát quà Tết của Công ty TNHH Vinpearl Nha Trang (Quỹ Thiện tâm) tặng 

4.000 suất quà cho hộ nghèo, 500 suất quà với mức 500.000 đồng/suất cho các 



gia đình khó khăn do bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 8; Công ty TNHH Bảo hiểm 

nhân thọ Generali Việt Nam tặng 350 phần quà với tổng giá trị quà tặng 85 triệu 

đồng. Quỹ bảo trợ trẻ em đã huy động các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và cá 

nhân hỗ trợ tặng 400 suất quà cho trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo và 

đặc biệt khó khăn tại huyện Diên Khánh với tổng trị giá 40 triệu đồng; ngoài ra 

thăm tặng quà cho 11.701 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em sống trong các cơ 

sở Bảo trợ xã hội, trẻ em nhiễm HIV/AIDS với tổng kinh phí 1.936 triệu đồng. 

g. Bảo vệ môi trường và phòng chống cháy, nổ 

Trong tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 09 vụ cháy, ước tính giá trị thiệt 

hại là 1,05 tỷ đồng. Tính chung 02 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy 

ra 13 vụ cháy, làm chết 01 người, bị thương 02 người; ước tính giá trị thiệt hại là 

4,23 tỷ đồng./. 


