
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa 

tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019 

 

1. Sản xuất nông, lâm nghiêp̣ và thủy sản 

a. Nông nghiêp̣ 

Tính đến nay, các địa phương trong tỉnh đang tiến hành thu hoạch nhiều 

cây trồng vụ đông xuân, riêng lúa vụ đông xuân đã thu hoạch 11.138 ha, chiếm 

55,31% diện tích gieo sạ; trong đó, huyện Diên Khánh 4.279 ha; thị xã Ninh 

Hòa 3.145 ha; huyện Vạn Ninh 2.225 ha; thành phố Cam Ranh 720 ha; huyện 

Cam Lâm 355 ha; huyện Khánh Vĩnh 414 ha; năng suất bình quân khoảng 62,59 

tạ/ha. Ngoài ra, toàn tỉnh cũng đã thu hoạch 11.225 ha mía; 3.195 ha sắn từ năm 

trước chuyển sang với năng suất bình quân về mía khoảng 459,04 tạ/ha, về sắn 

khoảng 174,6 tạ/ha. 

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm từ đầu vụ đông xuân đến thời 

điểm 15/4/2019 ước đạt 45.975,3 ha, bằng 60,85% KH, trong đó cây lương thực 

21.916 ha, bằng 48,12%; cây chất bột có củ 3.671,2 ha, bằng 78,7%; cây thực 

phẩm 2.929,5 ha, bằng 41,54%; cây công nghiệp hàng năm 17.024 ha, bằng 

93,05%. So cùng kỳ năm trước, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm giảm 

4,86% do cây chất bột có củ giảm 21,88% chủ yếu giảm diện tích trồng sắn; cây 

công nghiệp hàng năm giảm 6,5% chủ yếu giảm diện tích trồng mía do giá thu 

mua thấp nên người dân không đầu tư hoặc chuyển đổi sang các loại cây trồng 

khác có hiệu quả kinh tế cao hơn; cây thực phẩm giảm 0,97% và cây lương thực 

giảm 0,48%.  

Nhằm ngăn chặn và kiểm soát tốt trước tình hình Dịch tả lợn Châu Phi đã 

xuất hiện ở một số tỉnh, thành phố. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương 

trên địa bàn tỉnh cùng các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ công tác phòng, 

chống dịch, lập chốt kiểm dịch; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các địa 

điểm buôn bán, giết mổ lợn; xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ 

lợn, sản phẩm lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc; kiểm tra, giám 

sát dịch bệnh trên đàn lợn, nếu phát hiện lợn ốm, chết có triệu chứng nghi bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm để xác định tác nhân gây bệnh 

và tổ chức tiêu hủy đàn lợn nếu dương tính với bệnh dịch. Ước tính đến 

30/4/2019 đàn trâu có 4.326 con, giảm 0,73% so cùng kỳ năm trước; đàn bò 

78.140 con, giảm 1,27%; đàn lợn 171,31 nghìn con, tăng 0,17% và đàn gia cầm 

2.743,9 nghìn con, tăng 0,73%. 



b. Lâm nghiệp 

Sản lượng khai thác gỗ từ rừng trồng tháng 4/2019 được 10.635 m
3
, giảm 

77,79% so cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác được 3.518 ste, giảm 

66,62%. Tính chung 4 tháng đầu năm 2019, khai thác gỗ từ rừng trồng được 

24.469,5 m
3
, giảm 77,21% so cùng kỳ năm trước; khai thác củi 8.286 ste, giảm 

64,17%. Các đơn vị lâm nghiệp tập trung chủ yếu vào chăm sóc, khoanh nuôi tái 

sinh và bảo vệ rừng; 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 

Từ đầu năm đến nay thời tiết tương đối thuận lợi cho hoạt động đánh bắt 

thủy sản, chi phí đánh bắt ổn định cùng với nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thủy 

sản tăng cao nên các ngư dân tích cực ra khơi bám biển. Tổng sản lượng thủy 

sản tháng 4/2019 ước được 12.740,9 tấn, tăng 1,21% so cùng kỳ năm trước: 

Khai thác thủy sản được 11.429,9 tấn, tăng 0,82%, trong đó cá ngừ đaị  dương 

415 tấn, tăng 1,47%; thu hoạch thủy sản nuôi trồng đạt 1.311 tấn, tăng 4,71 do 

các sản phẩm nuôi trồng đang vào kỳ thu hoạch đã góp phần nâng tổng sản 

lượng thủy sản 4 tháng đầu năm 2019 ước được 36.193,5 tấn, tăng 1,72% so 

cùng kỳ năm trước: Sản lượng thủy sản khai thác được 33.990,7 tấn, tăng 1,41% 

trong đó, cá 30.496,3 tấn, tăng 1,22%; tôm 300,2 tấn, tăng 2,42%; thủy sản khác 

3.194,2 tấn, tăng 3,11%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng được 2.202,85 tấn, tăng 

6,72% trong đó, cá 940,6 tấn, tăng 9,95%; tôm 560,4 tấn, tăng 7,64%; thủy sản 

khác 701,9 tấn, tăng 2,01%.  

Diện tích nuôi trồng thủy sản 4 tháng đầu năm 2019 ước được 1.924,2 ha, 

tăng 3,7% so cùng kỳ năm trước do đang vào vụ chính thả nuôi, trong đó diện 

tích nuôi cá 273,6 ha, tăng 3,44%; diện tích nuôi tôm 1.036,6 ha, tăng 3,82%; 

diện tích nuôi thủy sản khác 614 ha, tăng 3,63%. 

2. Sản xuất công nghiệp 

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4/2019 tăng 3,39% so tháng trước và tăng 

6,84% so cùng kỳ năm trước, cụ thể ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử 

lý rác thải, nước thải tăng 12,42%; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 7,32%; 

riêng ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và ngành khai 

khoáng giảm lần lượt là 1,3% và 1,07%. Tính chung 4 tháng đầu năm 2019, chỉ số 

sản xuất công nghiệp tăng 7,24% so cùng kỳ năm trước: Ngành cung cấp nước, 

hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,08%; sản xuất, phân phối 

điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 9,88%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 



7,03%; riêng ngành công nghiệp khai khoáng giảm 4,45%. 

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

xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2019 tăng so cùng kỳ năm trước như: Sản xuất 

giường, tủ, bàn, ghế tăng 21,89%; sản xuất đồ uống tăng 20,81%; sản xuất trang 

phục tăng 20,21%; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 18,32%; chế biến gỗ và 

sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 6,45%; sản xuất da, sản phẩm liên quan 

tăng 4,59%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 1,44%; sản xuất giấy, sản phẩm từ 

giấy tăng 1,2%. Các sản phẩm có chỉ số sản xuất công nghiệp giảm như: Dệt giảm 

54,43%; sản xuất sản phẩm thuốc lá giảm 25,12%; sản xuất máy móc, thiết bị 

giảm 20,44%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại giảm 12,37%; sản xuất 

sản phẩm từ kim loại đúc sẵn giảm 8,25%; sản xuất thuốc, hóa dược liệu giảm 

4,22% và in ấn giảm 0,97%. 

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 4 tháng đầu năm 2019 tăng so 

cùng kỳ năm trước: Bia đóng chai tăng 1,2 lần; nước yến tăng 26,45%; tôm 

đông lạnh tăng 25,77%; điện sản xuất tăng 13,82%; điện thương phẩm tăng 

8,5%; cá ngừ đông lạnh tăng 9,14%. Một số sản phẩm có chỉ số giảm như: Sợi 

tự nhiên giảm 54,43%; tủ gỗ giảm 41,07%; đường RE giảm 26,16%; đường RS 

giảm 6,09%; thuốc lá có đầu lọc giảm 25,12%; cá khác đông lạnh giảm 15,26%; 

cửa sắt giảm 14,47% và bia đóng lon giảm 2,69%.  

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

4/2019 giảm 8,86% so cùng kỳ năm trước và tăng 0,45% so tháng trước. Tính 

chung 4 tháng đầu năm 2019, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp 

công nghiệp giảm 8,77% so cùng kỳ năm trước: Doanh nghiệp Nhà nước giảm 

0,91%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước giảm 8,9%; doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài giảm 15,07%. Chia theo ngành công nghiệp: Khai khoáng giảm 

16,76%; công nghiệp chế biến chế tạo giảm 9,58%; 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 0,58% và 0,12%.  

3. Đầu tư và xây dưṇg   

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

trên địa bàn tỉnh tháng 4/2019 ước được 252 tỷ đồng, tăng 51,89% so tháng 

trước: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 155 tỷ đồng, tăng 46,4%; vốn ngân sách 

nhà nước cấp huyện 72 tỷ đồng, tăng 52,73% và vốn ngân sách nhà nước cấp xã 

25 tỷ đồng, tăng 93,95%. Tính chung 4 tháng đầu năm 2019, vốn đầu tư phát 

triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý ước được 639,13 tỷ 



đồng, tăng 0,85% so cùng kỳ năm trước: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 

410,13 tỷ đồng, tăng 6,57%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 176,48 tỷ đồng, 

giảm 8,86% và vốn ngân sách nhà nước cấp xã 52,52 tỷ đồng, giảm 5,01%. 

Trong tháng, có 12 công trình khởi công mới và có 4 công trình hoàn thành bàn 

giao đưa vào sử dụng với tổng vốn đầu tư trên 49,8 tỷ đồng. Tính chung 4 tháng 

đầu năm 2019, có 30 công trình khởi công mới và 25 công trình hoàn thành bàn 

giao đưa vào sử dụng với tổng vốn đầu tư trên 143,1 tỷ đồng. 

Thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện cho các đơn vị xây dựng tiếp tục đẩy 

nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp; hoàn tất hồ sơ báo cáo kỹ thuật, 

hồ sơ dự toán của các công trình mới trong kế hoạch để sớm triển khai trong thời 

gian tới. 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 TH Phước Long 1, 

đường Võ Thị Sáu, đường Nguyễn Thiện Thuật nối dài, chợ Vĩnh Trung (Nha 

Trang); đường phía bắc sân vận động, kè chống sạt lở sông Lạch cầu 2 và 3 (Cam 

Ranh); trường MG Hoàng Yến, trường THCS Nguyễn Hiền, đường vào khu SX 

Suối Lau 3, đường vào làng dân tộc thiểu số, đường Bãi Giếng 2, đường liên thôn 

Suối Lau 1 - Tân Xương 2, cầu Nùng, mương thoát lũ Cầu Trắng (Cam Lâm); 

trường TH Ninh Sim, trường TH số 1 Ninh Hiệp, nhà công vụ giáo viên, đường 

Bắc - Nam (Ninh Hòa); trường MG Vạn Bình, trường MG Vạn Khánh, trường 

TH Vạn Giã, trường TH Vạn Phước 1, trường TH Vạn Thọ 1, trường TH Vạn 

Khánh 2, trường TH Vạn Thọ 2, đường Nguyễn Trãi, đường Lê Lợi, đường Trần 

Đường, kè bờ biển Vạn Giã, bến cá Quảng Hội (Vạn Ninh); trường MN Hoa 

Phượng, trường MG Sen Hồng, đường Hoàng Quốc Việt, nhà công vụ Trung tâm 

y tế huyện, cầu Hoàng Quốc Việt (Khánh Vĩnh); đường D6, khu TĐC Diên An, 

kè và đường số 1 dọc sông Cái, kè chống sạt lở bờ bắc thị trấn Diên Khánh (Diên 

Khánh); trường TH Sơn Lâm (gđ 2), đường Hai Bà Trưng (gđ 2), đường Lạc 

Long Quân, đường D9, chợ huyện, đập dâng Suối Cối, kè bảo vệ sông Tô Hạp, 

khu TĐC thôn Dốc Trầu (Khánh Sơn)… 

4. Thương maị, du lic̣h, giá cả 

a. Tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dic̣h vu ̣tiêu dùng 

Là tháng có nhiều ngày nghỉ lễ cùng với thời tiết đang trong giai đoạn 

chuyển mùa nên nhu cầu chi tiêu cho mua sắm, vui chơi giải trí, nhất là dịch vụ 

lưu trú, ăn uống của người dân và du khách có xu hướng tăng khá, là điều kiện 

thuận lợi cho các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, giới thiệu nhiều sản phẩm 

mới, phong phú, đa dạng tạo thương hiệu riêng trên thị trường trong nước và quốc 



tế nên đã tác động tích cực, tăng sức mua góp phần đưa tổng mức bán hàng hóa 

và dịch vụ tiêu dùng tháng 4/2019 ước được 15.256,33 tỷ đồng, tăng 4,09% so 

tháng trước, trong đó bán lẻ được 8.695,23 tỷ đồng, tăng 3,84%: Bán lẻ ngành 

thương mại 5.849,15 tỷ đồng, tăng 3,17%; ngành dịch vụ 997,42 tỷ đồng, tăng 

2,49%; du lịch lữ hành 264 tỷ đồng, tăng 3,23%; lưu trú và ăn uống 1.584,66 tỷ 

đồng, tăng 7,41%.  

Tổng mức bán hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm 2019 ước 

được 58.989,99 tỷ đồng, tăng 11,63% so cùng kỳ năm trước: Kinh tế nhà nước 

bán được 7.176,02 tỷ đồng, tăng 4,6%, trong đó các doanh nghiệp thương mại 

dịch vụ nhà nước được 6.651,18 tỷ đồng, tăng 2,65% với các mặt hàng chủ yếu: 

131.235 m
3
 xăng dầu, tăng 3,59%; 182,36 triệu bao thuốc lá, giảm 1,42%; kinh 

tế tập thể 29,21 tỷ đồng, tăng 4,97%; kinh tế tư nhân, cá thể và hỗn hợp 

51.159,89 tỷ đồng, tăng 12,47%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 624,87 tỷ 

đồng, tăng 33,83%. Trong tổng mức hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu 

năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng được 33.526,23 tỷ 

đồng, tăng 12,43% so cùng kỳ năm trước, trong đó tăng cao nhất là ngành dịch 

vụ lữ hành 1.015,29 tỷ đồng, tăng 16,52%; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống 

6.077,34 tỷ đồng, tăng 16,03%; ngành dịch vụ 3.915,08 tỷ đồng, tăng 13,81% và 

tăng thấp nhất là ngành thương mại 22.518,52 tỷ đồng, tăng 11,1%.  

Cục quản lý thị trường đã chủ động triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát 

đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại và dịch vụ; phát hiện và xử lý 

nhiều trường hợp vi phạm về kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, an toàn thực 

phẩm. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh ký cam kết không kinh doanh 

hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng và hàng không đảm 

bảo an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra giá, niêm yết giá và bán 

theo giá niêm yết; chống đầu cơ, găm hàng đã được thực hiện tốt, thị trường 

hàng hóa, giá cả trên địa bàn được ổn định. Tháng 4/2019, Cục quản lý thị 

trường đã kiểm tra được 131 cơ sở sản xuất kinh doanh, đã phát hiện 34 vụ vi 

phạm, xử lý hành chính 34 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách 136,81 triệu đồng.  

b. Du lic̣h 

Nha Trang - Khánh Hòa luôn là điểm thu hút du khách tham quan, vui 

chơi, nghỉ dưỡng trong các ngày lễ lớn như: Giỗ tổ Hùng Vương; lễ hội Am 

Chúa; lễ hội Tháp Bà Ponagar; ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 



30 tháng 4; ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5. Đặc biệt, do kỳ nghỉ lễ năm nay 

khá dài nên lượng du khách sẽ tập trung đến các điểm vui chơi giải trí tăng mạnh 

như: Khu vui chơi giải trí Vinpearl land; các điểm du lịch sinh thái như Yang 

Bay, khu du lịch Hồ Kênh Hạ; các khu du lịch tắm bùn khoáng nóng như 

khoáng nóng Tháp Bà, I-Resort Nha Trang, tắm khoáng Trăm Trứng; Đảo Khỉ, 

Suối Hoa Lan, Khu du lịch Tàu Ngầm, Khu du lịch Hồ cá Trí Nguyên (Sỏi 

Island); các điểm di tích như Chùa Long Sơn, Tháp Bà Ponagar, Nhà thờ Núi,… 

Ước doanh thu du lic̣h tháng 4/2019 được 1.850 tỷ đồng, tăng 4,34% so tháng 

trước, với 561 nghìn lượt khách và 1.682,32 nghìn ngày khách, tăng lần lượt là 

11,47 và 19,41%. Tính chung 4 tháng đầu năm 2019, doanh thu hoạt động du 

lịch được 7.420,82 tỷ đồng, tăng 20,76% so cùng kỳ năm trước ; khách lưu trú 

đươc̣ 2.118,48 nghìn lượt người với 6.466,84 nghìn ngày khách, tăng lần lượt là 

10,64% và 19,41%, trong đó 1.161,1 nghìn lượt khách quốc tế chủ yếu khách 

đến từ Trung Quốc, Liên bang Nga và Hàn Quốc với 4.530,67 nghìn ngày khách 

quốc tế, tăng lần lượt là 21,1% và 30,18%. Số lượt khách tham quan du lic̣h trên 

toàn tỉnh 4 tháng đầu năm 2019 được 10,35 triệu lượt người (không tính khách 

tham quan bằng tàu biển), tăng 22,68% so cùng kỳ năm trước. 

c. Xuất, nhập khẩu hàng hóa 

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh tháng 4/2019 ước được 

82,39 triệu USD, giảm 42,38% so tháng trước: Kinh tế nhà nước 4,68 triêụ USD, 

tăng 0,35%; kinh tế tập thể 210 nghìn USD, tăng 0,14%; kinh tế tư nhân 62 triêụ 

USD, tăng 0,21%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 15,5 triêụ USD, giảm 79,67% 

(giảm chủ yếu do công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin trong 

tháng không xuất tàu biển). Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu như: 

1,7 triệu USD máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng, tăng 45,03%; 5 triệu USD 

gỗ và sản phẩm gỗ, tăng 11,48%; 56 triệu USD hàng thủy sản, tăng 1,71%; 5,5 

triệu USD hàng dệt may, tăng 0,78%; 7,76 triệu USD cà phê, giảm 21,38%. Tính 

chung 4 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh 

ước được 504,05 triệu USD, tăng 8,17% so cùng kỳ năm trước: Kinh tế nhà 

nước 17,2 triệu USD, tăng 18,72%; kinh tế tập thể 780 nghìn USD, giảm 5,55%; 

kinh tế tư nhân 219,23 triệu USD, tăng 3,62% và kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài 266,84 triệu USD, tăng 11,62%. Một số mặt hàng chủ yếu có kim ngạch 

xuất khẩu tăng so cùng kỳ năm trước: 197,35 triệu USD phương tiện vận tải và 

phụ tùng, tăng 17,08%; 18,38 triệu USD gỗ và sản phẩm từ gỗ, tăng 12,84%; 



189,23 triệu USD hàng thủy sản, tăng 10,93%. Một số mặt hàng chủ yếu có kim 

ngạch xuất khẩu giảm như: 779,5 nghìn USD sản phẩm mây, tre, cói và thảm, 

giảm 51,27%; 13,89 triệu USD máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng, giảm 

14,36%; 41,79 triệu USD cà phê, giảm 11,67%; 25,19 triệu USD hàng dệt may, 

giảm 7,69%. 

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh tháng 4/2019 ước được 

59,3 triệu USD, tăng 2,94% so tháng trước: Kinh tế nhà nước 5,6 triệu USD, 

tăng 1,58%; kinh tế tư nhân 27,5 triệu USD, tăng 7,98%; kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài 26,2 triệu USD, giảm 1,6%. Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng 

chủ yếu như: 7,8 triệu USD sắt thép các loại, tăng 39,67%; 22,1 triệu USD hàng 

thủy sản, tăng 0,93%; 4,85 triệu USD nguyên phụ liệu thuốc lá, tăng 0,42%; 

11,5 triệu USD máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, giảm 4,44%; 2,5 triệu 

USD thức ăn gia súc và nguyên liệu, giảm 19,76%. Tính chung 4 tháng đầu năm 

2019, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh ước được 239,87 triệu 

USD, tăng 6,98% so cùng kỳ năm trước: Kinh tế nhà nước 22,08 triệu USD, 

giảm 10%; kinh tế tư nhân 100,16 triệu USD, tăng 10,69%; kinh tế có vốn đầu 

tư nước ngoài 117,63 triệu USD, tăng 7,71%. Một số mặt hàng chủ yếu có kim 

ngạch nhập khẩu tăng so cùng kỳ năm trước như: 7,25 triệu USD thức ăn gia súc 

và nguyên liệu, tăng 29,6%; 46,93 triệu USD máy móc thiết bị, dụng cụ phụ 

tùng khác, tăng 24,83%; 90,98 triệu USD hàng thủy sản, tăng 18,83%. Một số 

mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm như: 2,92 triệu USD nguyên phụ liệu 

dệt, may, da, giày, giảm 23,52%; 20,09 triệu USD nguyên phụ liệu thuốc lá, 

giảm 11,09%; 4,13 triệu USD vải các loại, giảm 9,88%; 31,86 triệu USD sắt 

thép các loại, giảm 3,8%. 

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 4/2019 xuất siêu được 23,09 triệu 

USD. Tính chung 4 tháng đầu năm 2019, xuất siêu được 264,18 triệu USD, bằng 

52,41% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Trong tổng xuất siêu 4 tháng đầu 

năm 2019, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 149,21 triệu USD; khu 

vực kinh tế trong nước xuất siêu 114,97 triệu USD. 

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

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2019 tăng 0,19% so tháng trước, chủ yếu do 

giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng vào ngày 02/4/2019 và ngày 

17/4/2019 với mức tăng chung của giá xăng là 2.740 đ/lít, giá dầu Diezel là 

1.550 đ/lít đã tác động đến chỉ số giá giao thông tăng 4,95%. Các nhóm hàng 



hóa và dịch vụ có chỉ số giá  tăng so tháng trước như: Nhóm nhà ở, điện nước, 

chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,71% do giá gas được điều chỉnh tăng 7.000 

đồng/bình 12 kg từ ngày 01/4/2019 và giá dầu hỏa điều chỉnh hai lần tăng vào 

ngày 02/4/2019 và ngày 17/4/2019 với mức tăng chung là 1.410 đ/lít đã làm cho 

chỉ số nhóm chất đốt tăng 1,91%, giá điện tăng 0,1%; hàng hóa và dịch vụ khác 

tăng 0,21%; thiết bị, đồ dùng gia đình tăng 0,11% do thời tiết đang vào mùa 

nắng nóng, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện gia dụng tăng cao; may mặc, mũ 

nón, giày dép tăng 0,1% và nhóm thuốc, dịch vụ y tế tăng 0,08%. Có 03 nhóm 

hàng có chỉ số giá giảm là: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,69% 

(trong đó nhóm chỉ số lương thực giảm 2,49%, chủ yếu giá gạo giảm do nguồn 

cung lương thực dồi dào từ thu hoạch vụ đông xuân; thực phẩm giảm 1,32% do 

tình hình thời tiết thuận lợi cho việc đánh bắt thủy sản làm ch o giá hải sản  tươi 

sống giảm 2,92%, cộng với dịch bệnh xảy ra trong các tháng qua làm cho giá lợn 

giảm 4,27%); văn hóa giải trí và du lịch giảm 0,26%. Các nhóm đồ uống, thuốc 

lá, bưu chính-viễn thông và giáo dục có chỉ số giá ổn định. 

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4 tháng đầu năm 2019 tăng 2,87% so với 

chỉ số giá bình quân cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2019 tăng 

2,99% so cùng tháng năm trước và tăng 0,77% so với tháng 12/2018 cụ thể như: 

Nhóm giao thông tăng 4,11%; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng 

tăng 2,92%; hàng hóa, dịch vụ khác tăng 1,11%; thiết bị, đồ dùng gia đình tăng 

0,77%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,76%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 

0,54%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,35%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,11% và 

nhóm bưu chính, viễn thông, giáo dục có chỉ số giá ổn định. Riêng nhóm hàng 

ăn, dịch vụ ăn uống giảm 0,33%.   

Chỉ số giá vàng tháng 4/2019 giảm 0,57% so tháng trước, giảm 0,81% so 

tháng 4/2018 và tăng 0,25% so tháng 12 năm trước. Chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 

4/2019 ổn định so tháng trước, tăng 1,7% so tháng 4/2018 và giảm 0,76% so 

tháng 12 năm trước.  

5. Vận tải, bưu chính, viễn thông 

a. Vận tải 

Nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của 

nhân dân, du khách trong dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và Lễ 30/4 - 1/5, Sở Giao 

thông Vận tải đã yêu cầu các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh lập kế hoạch phục vụ 

chi tiết, bố trí phương tiện vận tải kịp thời, không để xảy ra tình trạng ùn tắc tại 



các bến tàu, bến xe, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển; chấp hành 

nghiêm các quy định về quản lý giá cước vận tải, thực hiện kê khai, niêm yết giá 

cước đúng quy định. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng 

cường công tác kiểm tra đảm bảo trật tự vận tải, an toàn giao thông; kịp thời phát 

hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt các hành vi vi 

phạm có nguy cơ gây mất an toàn giao thông như: Chở quá tải trọng, quá số 

người quy định, phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật; người 

điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, không có giấy phép theo quy định. 

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 4/2019 ước được 

544,2 tỷ đồng, tăng 5,42% so tháng trước: Vận tải hành khách được 176,09 tỷ 

đồng, tăng 8,29%; vận tải hàng hóa 266,85 tỷ đồng, tăng 3,92%; kho bãi và dịch 

vụ hỗ trợ vận tải được 101,26 tỷ đồng, tăng 4,6%. Tính chung 4 tháng đầu năm 

2019, doanh thu vận tải , kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước được 2.127,62 tỷ 

đồng, tăng 11,54% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Vận tải đường bộ 1.498,78 

tỷ đồng, tăng 10,96%; vận tải đường thủy 74,6 tỷ đồng, tăng 12,7%; vận tải 

đường sắt 79,82 tỷ đồng, tăng 6,7%; vận tải đường hàng không của Vietnam 

Airlines 90,72 tỷ đồng, tăng 30,92%. Trong tổng doanh thu vận tải, kho bãi và 

dịch vụ hỗ trợ vận tải 4 tháng đầu năm 2019: Vận tải hành khách được 696,04 tỷ 

đồng, tăng 12,93%; vận tải hàng hóa được 1.047,88 tỷ đồng, tăng 10,92%; kho 

bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải được 383,7 tỷ đồng, tăng 10,74%. 

Vận chuyển hành khách đường bộ và đường thủy 4 tháng đầu năm 2019 

ước được 17.344,4 nghìn lượt người, tăng 11,22% so cùng kỳ năm trước (đường 

bộ được 16.515,6 nghìn lượt người và đường biển được 828,8 nghìn lượt người, 

tăng lần lượt là 11,06% và 14,56%); luân chuyển hành khách 809.002 nghìn lượt 

người.km, tăng 10,5% (đường bộ 801.795 nghìn lượt người.km và đường biển 

7.207 nghìn lượt người.km, tăng lần lượt là 10,49% và 12,06%). 

Vận chuyển hàng hóa đường bộ và đường thủy 4 tháng đầu năm 2019 ước 

được 12.359,7 nghìn tấn, tăng 9,53% so cùng kỳ năm trước (đường bộ được 

12.250 nghìn tấn và đường biển được 109,7 nghìn tấn, tăng lần lượt là 9,51% và 

11,82%); luân chuyển hàng hóa 1.170.701 nghìn tấn.km, tăng 8,88% (đường bộ 

984.782 nghìn tấn.km và đường biển 185.919 nghìn tấn.km, tăng lần lượt là 

8,28% và 12,19%). 

Vận chuyển hành khách đường sắt 4 tháng đầu năm 2019 ước được 

182.304 lượt người, tăng 3,06% so cùng kỳ năm trước; luân chuyển hành khách 



100.714,43 nghìn lượt người.km, tăng 2,36%; vận chuyển hàng hóa 4.529 tấn, 

tăng 4,23%; luân chuyển hàng hóa 4.833,97 nghìn tấn.km, tăng 1,29%. Vận 

chuyển hành khách đường hàng không của Vietnam Airlines đón được 324.263 

lượt người lên xuống sân bay với 1.238 lần cất và hạ cánh; tăng lần lượt là 4,17% 

và 3,43% so cùng kỳ năm trước. 

b. Bưu chính, viễn thông 

Tính đến cuối tháng 4/2019, số thuê bao điện thoại phát triển mới được 

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

178.778 thuê bao ; tổng doanh thu bưu chính , viễn thông ước được 625,04 tỷ 

đồng, tăng 12,9% so cùng kỳ năm trước; với 19,1 nghìn bưu kiêṇ đi có cước , 

tăng 3,8%; 36,13 nghìn bức thư và điêṇ chuyển tiền , tăng 4,27%; phát hành báo 

chí được 6.706 nghìn tờ, cuốn, giảm 1,41%. 

6. Tài chính, ngân hàng 

 a. Tài chính 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tháng 4/2019 ước được 

1.553,71 tỷ đồng: Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 346,96 tỷ đồng và thu 

từ SXKD trong nước 1.206,75 tỷ đồng. Tính chung 4 tháng đầu năm 2019, tổng 

thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước được 6.477,35 tỷ đồng, giảm 

26,54% so cùng kỳ năm trước: Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.132,05 tỷ 

đồng, giảm 69,67% và thu từ SXKD trong nước 5.345,3 tỷ đồng, tăng 5,12%. 

Trong tổng thu từ SXKD trong nước có các khoản thu tăng so cung kỳ năm 

trước như: Thu tiền bán và thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 179 triệu đồng, 

tăng 2,14 lần; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 217,07 tỷ đồng, 

tăng 25,7%; thu thuế bảo vệ môi trường 303 tỷ đồng, tăng 20,67%; thu phí và lệ 

phí 311,7 tỷ đồng, tăng 18,94%; thu thuế thu nhập cá nhân 506 tỷ đồng, tăng 

18,13%; thu khác ngân sách 100 tỷ đồng, tăng 15,92%; thu từ doanh nghiệp nhà 

nước trung ương 216,1 tỷ đồng, tăng 15,09%; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa 

phương 1.191 tỷ đồng, tăng 14,81%; thu lệ phí trước bạ 180 tỷ đồng, tăng 

12,03%; thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 303 tỷ đồng, tăng 11,31%; thu xổ số 

kiến thiết 110 tỷ đồng, tăng 10,52%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản 21,6 tỷ 

đồng, tăng 6,74%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh 1.487 tỷ đồng, tăng 1,82%. 

Các khoản thu giảm như: Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1,85 tỷ đồng, 

giảm 9,54%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 60,7 tỷ đồng, giảm 34,2%; thu 

tiền sử dụng đất 331 tỷ đồng, giảm 38,48%; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa 



lợi công sản 5,1 tỷ đồng, giảm 63,77%. 

Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước địa phương tháng 4/2019 ước được 

1.174,97 tỷ đồng: Chi đầu tư phát triển 396,99 tỷ đồng và chi thường xuyên 

777,98 tỷ đồng. Tính chung 4 tháng đầu năm 2019, tổng chi cân đối ngân sách 

nhà nước địa phương ước được 3.380,16 tỷ đồng, bằng 28,26% dự toán, trong 

đó chi đầu tư phát triển được 1.274,39 tỷ đồng, bằng 29,99% (riêng chi đầu tư 

xây dựng cơ bản 485 tỷ đồng, bằng 20,59%); chi thường xuyên 2.104,6 tỷ đồng, 

bằng 30,55% với các khoản chi như: Chi sự nghiệp kinh tế 238 tỷ đồng, bằng 

24,66%; chi sự nghiệp văn xã 1.314,1 tỷ đồng, bằng 31,83%; chi quản lý hành 

chính 427,8 tỷ đồng, bằng 33,57%; chi quốc phòng an ninh 58,5 tỷ đồng, bằng 

27,66%; chi khác ngân sách 66,2 tỷ đồng, bằng 21,34%. So cùng kỳ năm trước, 

tổng chi cân đối ngân sách nhà nước địa phương tăng 1,2%, trong đó chi đầu tư 

phát triển giảm 15,6%; chi thường xuyên tăng 15,22%. 

b. Ngân hàng 

Đến ngày 18/4/2019 trên địa bàn tỉnh có 38 Chi nhánh TCTD và 04 Quỹ 

tín dụng với 167 điểm giao dịch ngân hàng và 334 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%-9,5%/năm; trung dài hạn ở mức 9,5%-11,5%/năm; 

lãi suất cho vay USD ở mức 3,5%-3,8%/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 4/2019, huy động vốn toàn tỉnh ước được 81.040 tỷ đồng, tăng 

3,39% so cùng kỳ năm trước: Huy động bằng đồng Việt Nam 79.050 tỷ đồng, 

tăng 3,32%; huy động bằng ngoại tệ 1.990 tỷ đồng, tăng 6,42%. Dư nợ cho vay 

của các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 4/2019 ước được 81.820 tỷ đồng, tăng 

13,31% so cùng kỳ năm trước: Dư nợ bằng đồng Việt Nam 76.610 tỷ đồng, tăng 

14,18%; dư nợ bằng ngoại tệ 5.210 tỷ đồng, tăng 1,94%. 



7. Một số tình hình xã hội 

a. Giáo dục 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn  tổ 

chức ôn tập, kiểm tra học kỳ 2 năm học 2018 - 2019; công tác tuyển sinh vào lớp 

10 năm học 2019 - 2020. Tổ chức kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 

2018 - 2019 với 535 thí sinh tham gia; kết quả, có 251/535 thí sinh dự thi đạt giải 

(15 giải Nhất, 40 giải Nhì, 83 giải Ba và 113 giải khuyến khích). Tham dự kỳ thi 

Olympic 30/4 năm 2019 của Đoàn học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

tại Thành phố Hồ Chí Minh; kết quả, có 41/53 học sinh đoạt Huy chương các loại 

(10 huy chương vàng, 17 huy chương bạc, 14 huy chương đồng). Phối hợp Trung 

tâm Khoa học và Văn hóa Nga tổ chức thi Olympic Vật lý 2019 cho học sinh lớp 

12 của các tỉnh phía nam có nguyện vọng đi học đại học tại Liên bang Nga; kết 

quả có 07 thí sinh "chiến thắng" (01 thí sinh tỉnh Lâm Đồng; 02 thí sinh tỉnh 

Khánh Hòa; 03 thí sinh tỉnh Bình Phước và 01 thí sinh thành phố Hồ Chí Minh) 

và 08 thí sinh trong danh sách dự bị (05 thí sinh tỉnh Khánh Hòa; 02 thí sinh thành 

phố Cần Thơ và 01 thí sinh tỉnh Bình Phước). Tổ chức cuộc thi Olympic môn học 

dành cho học sinh tiểu học năm học 2018 - 2019; kết quả có 74 học sinh tham gia 

đạt giải (08 giải Nhất, 16 giải Nhì, 27 giải Ba và 23 giải Khuyến khích). 

b. Y tế 

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

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

rubella, tiêu chảy do vi rút Rota… Tháng 4/2019, đã khám chữa bệnh cho 321,41 

nghìn lượt người; điều trị nội trú 19,61 nghìn lượt; phẫu thuật 2.168 ca; ghi nhận 

926 ca sốt xuất huyết; 02 ca sốt rét; 116 ca bệnh Tay-chân-miệng, 17 ca viêm gan 

vi rút. Tính chung 4 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 5.810 ca sốt 

xuất huyết; 20 ca sốt rét; 473 ca bệnh Tay-chân-miệng; 91 ca viêm gan vi rút. Đã 

thực hiện tiêm đủ liều cho 4.867 trẻ dưới 1 tuổi; tiêm sởi mũi 2 cho 5.273 trẻ em 

dưới 18 tháng tuổi; tiêm UV2 và UV2+ cho 8.223 phụ nữ có thai.  

Trong tháng, đã phát hiện mới 06 ca nhiễm HIV, nâng tổng số người 

nhiễm đến nay lên 2.255 người; 1.196 người chết do AIDS 

c. Văn hóa, thể thao 

Ngành Văn hóa, Thể thao đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, 

tuyên truyền kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975-

02/4/2019), ngày Giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975-

30/4/2019), ngày Quốc tế Lao động 01/5 cùng với các lễ hội lớn: Giỗ tổ Hùng 



Vương, lễ hội Am Chúa, lễ hội Tháp Bà Ponagar. Trung tâm Văn hóa đã tổ chức 

19 đợt tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn của đất nước với 280 phướn, 300 cờ 

Đảng, cờ Tổ quốc; thực hiện triển lãm, trưng bày tranh, ảnh cổ động nhân ngày 

Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19 tháng 4); phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật 

truyền thống và Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng biểu diễn nghệ thuật với 16 buổi 

nhằm phục vụ du khách và Nhân dân. Trung tâm Điện ảnh tỉnh tổ chức chiếu 

phim lưu động với 125 buổi chiếu phim phục vụ đồng bào các dân tộc miền núi, 

hải đảo, vùng sâu, vùng xa với 22,59 nghìn lượt người xem. Bảo tàng tỉnh cùng 

các đơn vị trong ngành phối hợp xây dựng kế hoạch triển lãm các sự kiện bên lề 

Festival Biển 2019. Thư viện tỉnh phục vụ 8.541 lượt độc giả, luân chuyển sách 

báo tại chỗ 24.635 lượt; thực hiện cấp phát, gia hạn thẻ bạn đọc với 129 thẻ. 

Về thể thao thành tích cao, đã tham gia tập luyện và thi đấu các giải: 

Karatedo khu vực miền Trung và Tây nguyên, Việt dã toàn quốc Báo Tiền Phong, 

Taekwondo học sinh toàn quốc, cúp các CLB Kick-boxing toàn quốc. Tổng số huy 

chương đạt được từ đầu năm đến ngày 05/4/2019 là 51 bộ huy chương các loại (15 

vàng, 17 bạc và 19 đồng); 02 vận động viên kiện tướng; 05 vận động viên cấp I. 

d. Tai nạn giao thông 

Từ ngày 16/3/2019 đến 15/4/2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 23 vụ tai nạn 

và va chạm giao thông đường bộ làm chết 23 người, bị thương 12 người; 03 vụ tai 

nạn giao thông đường sắt làm chết 03 người. Trong 4 tháng đầu năm 2019 (từ 

ngày 16/12/2018 đến ngày 15/4/2019), trên địa bàn tỉnh xảy ra 64 vụ tai nạn và va 

chạm giao thông đường bộ làm chết 65 người, bị thương 26 người; tai nạn giao 

thông đường sắt xảy ra 05 vụ, làm chết 05 người, bị thương 03 người.  

So cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn và va chạm giao thông đường bộ tăng 

20 vụ, số người chết tăng 22 người, bị thương tăng 18 người; số vụ tai nạn 

đường sắt tăng 03 vụ, số người chết tăng 03 người, bị thương tăng 03 người. 

e. Phòng chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường  

  Tháng 4/2019, trên địa bàn tỉnh xảy ra 09 vụ cháy, làm 03 người bị thương, 

ước giá trị thiệt hại 1.769 triệu đồng. Tính chung 4 tháng đầu năm 2019, trên địa 

bàn tỉnh đã xảy ra 29 vụ cháy, làm 05 người bị thương, ước giá trị thiệt hại là 6,95 

tỷ đồng. 

 

 


