
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa 

tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2018 

 

1. Sản xuất nông, lâm nghiêp̣ và thủy sản 

a. Nông nghiêp̣ 

Các địa phương trong tỉnh tập trung chăm sóc lúa hè thu, thu hoạch cây 

trồng vụ đông xuân và gieo trồng cây hàng năm vụ mùa. Tổng diện tích gieo 

trồng cây hàng năm từ đầu vụ đông xuân đến thời đ iểm 15/7/2018 ước đạt 

69.316,8 ha, bằng 82,4% KH, trong đó cây lương thực 41.677,4 ha, bằng 

77,35%; cây chất bột có củ 4.712,1 ha, bằng 108,87%; cây thực phẩm 4.122,2 

ha, bằng 62,06%; cây công nghiệp hàng năm 18.257,7 ha, bằng 94,75%. So 

cùng kỳ năm trước, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm giảm 2,35% do cây 

chất bột có củ giảm 9,3% chủ yếu giảm diện tích trồng sắn; cây công nghiệp 

hàng năm giảm 5,36% do diện tích trồng mía giảm; cây lương thực giảm 0,39%, 

trong đó lúa hè thu gieo sạ được 18.200 ha, giảm 1,7% do tiến đô ̣thu hoạch lúa 

đông xuân chậm gây ảnh hưởng đến tiến đô ̣gieo trồng lúa hè thu; riêng cây thực 

phẩm tăng 0,37%. Theo kết quả điều tra năng suất, sản lượng lúa và các loại cây 

hàng năm khác vụ đông xuân 2017-2018, năng suất lúa bình quân toàn tỉnh 63,3 

tạ/ha, tăng 3,64 tạ/ha so vụ đông xuân trước, sản lượng 127.109,9 tấn, tăng 

7.905,1 tấn góp phần nâng tổng sản lượng lương thực có hạt toàn tỉnh 7 tháng 

đầu năm 2018 được 132.243,4 tấn, tăng 6,92%. 

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra dịch cúm gia cầm, dịch 

lở mồm long móng, dịch tai xanh ở lợn. Các đơn vị thú y đang tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở chăn nuôi giết mổ, 

thường xuyên vệ sinh tiêu độc môi trường chuồng trại để phòng dịch bệnh xảy 

ra trên địa bàn tỉnh.  

b. Lâm nghiệp 

Sản lượng khai thác gỗ từ rừng trồng tháng 7/2018 được 16.788,5 m
3
, tăng 

66,01% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng đầu năm 2018, khai thác gỗ 

từ rừng trồng đạt 50.328,6 m
3
, tăng 32,4% so cùng kỳ năm trước; khai thác củi 

18.402 ste. 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. Do đó, 7 tháng đầu 

năm 2018 trên điạ bàn tỉnh chưa xảy ra cháy rừng. 

c. Thủy sản 

Mặc dù thời tiết biển tương đối thuận lợi cho việc đánh bắt thủy sản nhưng 



chi phí nguyên liệu tăng cao cùng với lực lượng lao động khan hiếm, nguồn cá 

không còn dồi dào như các năm trước nên tổng sản lượng thủy sản tháng 7/2018 

ước được 9.760,4 tấn, giảm 8,33% so cùng kỳ năm trước : Khai thác thủy sản 

được 8.783,4 tấn, giảm 4,26%: Cá 8.131,4 tấn, giảm 3,68% (trong đó cá ngừ đaị 

dương 265 tấn, giảm 16,4% do ngư trường truyền thống Trường Sa và Hoàng 

Sa mất mùa cá); tôm 128,2 tấn, giảm 12,91%; thủy sản khác 523,8 tấn, giảm 

10,51%. Thu hoạch thủy sản nuôi trồng được 977 tấn, giảm 33,67%, trong đó 

163 tấn cá, giảm 36,8%; tôm 529 tấn, giảm 35,9% (tôm nuôi nước lợ 447 tấn, 

giảm 30,3% do diện tích thả nuôi giảm ; tôm hùm 82 tấn, giảm 55,4% do số 

lồng bè cho thu hoac̣h giảm) và thủy sản khác 285 tấn, giảm 26,9%. 

Tính chung 7 tháng đầu năm 2018, tổng sản lượng thủy sản được 72.158 tấn, 

giảm 1,81% so cùng kỳ năm trước: Sản lượng thủy sản nuôi trồng được 6.064,7 

tấn, giảm 33,13% do ngư dân chưa tái đầu tư; riêng sản lượng thủy sản khai thác 

được 66.093,3 tấn, tăng 2,6% so cùng kỳ năm trước (trong đó 58.847,6 tấn cá, tăng 

2,75%; 655,4 tấn thủy sản khác, tăng 1,72%; 655,4 tấn tôm, giảm 1,24%). 

Nuôi trồng thủy sản đang găp̣ nhiều khó khăn do  thiếu vốn đầu tư , nhiều 

hô ̣nuôi thủy sản bi ̣ thiêṭ haị  nặng do cơn bão số 12 đến nay chưa phục hồi sản 

xuất, nên diện tích nuôi trồng thủy sản 7 tháng đầu năm 2018 ước được 3.617,4 

ha, giảm 19,01% so cùng kỳ năm trước , trong đó diện tích nuôi cá 607,5 ha, 

giảm 8,74%; diện tích nuôi tôm 1.556,6 ha, giảm 22,13%; diện tích nuôi thủy 

sản khác 1.453,3 ha, giảm 19,35% do người nuôi chưa đầu tư. 

2. Sản xuất công nghiệp 

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7/2018 tăng 7,91% so cùng kỳ năm 

trước, trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 9,28%; ngành cung cấp 

nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,34%. Tính chung 7 

tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,97% so cùng kỳ năm 

trước: Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,26%; cung cấp nước, hoạt 

động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,3%; riêng ngành công nghiệp khai 

khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước giảm lần 

lượt là 4,83% và 4,84%. 

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

xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm 2018 tăng so cùng kỳ năm trước như: Chế biến 

gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 61,47%; sản xuất đồ uống tăng 

42,18%; sản xuất da, sản phẩm liên quan tăng 31,7%; sản xuất phương tiện vận 

tải khác tăng 7,81%; sản xuất máy móc, thiết bị tăng 4,46%; sản xuất sản phẩm từ 

khoáng phi kim loại tăng 3,95% và sản xuất thuốc, hóa dược liệu tăng 0,88%. Các 

sản phẩm có chỉ số sản xuất công nghiệp giảm như: In ấn giảm 31,83%; sản xuất 



giường, tủ, bàn, ghế giảm 26,84%; sản xuất trang phục giảm 23,83%; sản xuất sản 

phẩm từ kim loại đúc sẵn giảm 15,15%; dệt giảm 14,97%; chế biến, chế tạo khác 

giảm 5,77%; sản xuất sản phẩm thuốc lá giảm 2,41%; sản xuất chế biến thực 

phẩm giảm 1,65% và sản xuất giấy, sản phẩm từ giấy giảm 0,32%. 

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 7 tháng đầu năm 2018 tăng so 

cùng kỳ năm trước: Đường RE tăng 1,38 lần; nước yến tăng 47,05%; bia đóng 

lon tăng 25,84%; điện thương phẩm tăng 17,34%; cá ngừ đông lạnh tăng 3,69%. 

Một số sản phẩm có chỉ số giảm như: Điện sản xuất giảm 42,55%; tủ gỗ giảm 

34,84%; cá khác đông lạnh giảm 29,54%; sợi tự nhiên giảm 14,97%; bia đóng 

chai giảm 14,06%; đường RS giảm 7,84%; cửa sắt giảm 7,04%; tôm đông lạnh 

giảm 4,41% và thuốc lá có đầu lọc giảm 2,41%. 

Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 7 tháng đầu năm 2018 

tăng 4,44% so cùng kỳ năm trước. Các ngành có chỉ số tiêu thụ tăng khá so với 

cùng kỳ năm trước như: Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 

62,82%; sản xuất đồ uống tăng 57,78%; sản xuất da và sản phẩm liên quan tăng 

31,7%; sản xuất trang phục tăng 7,2%; sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 3,51%; 

sản xuất thuốc, hóa dược liệu tăng 1,98% và sản xuất sản phẩm từ khoáng phi 

kim loại khác tăng 0,83%. Một số ngành có chỉ số giảm như: In ấn giảm 

31,83%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 25,92%; dệt giảm 15,07%; sản xuất 

sản phẩm từ kim loại đúc sẵn giảm 11,81%; sản xuất và chế biến thực phẩm 

giảm 8,74%; chế biến, chế tạo khác giảm 8,35%; sản xuất máy móc, thiết bị 

giảm 7,69%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy giảm 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 thực hiện tháng 7/2018 được 308 tỷ đồng: Vốn ngân sách nhà 

nước cấp tỉnh 150 tỷ đồng; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 103 tỷ đồng và 

vốn ngân sách nhà nước cấp xã 55 tỷ đồng. Tính chung 7 tháng đầu năm 2018, 

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

được 1.485,71 tỷ đồng, tăng 3,4% so cùng kỳ năm trước: Vốn ngân sách nhà 

nước cấp tỉnh 805,3 tỷ đồng, tăng 8,09%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 

492,01 tỷ đồng, giảm 3,84% và vốn ngân sách nhà nước cấp xã 188,4 tỷ đồng, 

tăng 4,61%. Trong tháng 7/2018, có 18 công trình khởi công mới và 15 công 

trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng với tổng vốn đầu tư trên 102,5 tỷ 

đồng. Tính từ đầu năm đến cuối tháng 7/2018, có 81 công trình khởi công mới 

với tổng dự toán trên 190,1 tỷ đồng và 67 công trình hoàn thành bàn giao đưa 

vào sử dụng với tổng vốn đầu tư trên 191,8 tỷ đồng. 



Một số công trình xây dựng có tiến độ thi công với vốn thực hiện khá là: 

Trung tâm điều khiển và giám sát giao thông, trường MN Vĩnh Thạnh, trường 

TH Xương Huân 1, trường TH Đất Lành, trường TH Vĩnh Lương 2, trường 

THCS Bạch Đằng, trường THCS Bùi Thị Xuân, trường THCS Vĩnh Thái, công 

viên bờ biển Phạm Văn Đồng, công viên Đất Lành, đường Nguyễn Thái Học, 

đường Võ Thị Sáu, HT thoát nước chống ngập khu Quân Trấn, đình làng Phước 

Hải (Nha Trang); trường TH Cam Phúc Nam, đường N3A (Cam Ranh); nhà VH 

xã Suối Cát, trường MG Hoa Lan, nhà đa năng trường TH Cam Hòa, HT thoát 

nước Quốc lộ 1A (Cam Lâm); trường TH số 1 Ninh Hiệp, trường THCS Đinh 

Tiên Hoàng, đê kè chống xói lở sông Dinh, HT thoát lũ thôn Tân Lâm, đường 

Minh Mạng, bờ tả Sông Lớp (Ninh Hòa); trường TH Vạn Bình, trường THCS 

Vạn Giã, trường THCS Vạn Bình, đường Nguyễn Trãi, kè chống sạt lở cầu Hiền 

Lương 2 (Vạn Ninh); trường TH xã Cầu Bà, trường MN xã Khánh Phú, cầu 

Hoàng Quốc Việt, nhà công vụ Trung tâm Y tế huyện, đường nhánh rẽ Khánh 

Lê - Lâm Đồng, đường vào khu sản xuất Gia Ngóe, kè chống sạt lở thôn Suối 

Sâu (Khánh Vĩnh); Đài tưởng niệm liệt sĩ cầu Thành, nhà VH thôn Phú Khánh 

Hạ, trường MN Diên Thạnh, trường MN thị trấn, trường TH Diên Thạnh, trường 

THCS Diên Phú, đường liên xã Diên Lộc - Suối Tiên, đường D6, đường Nguyễn 

Trãi, kè và tuyến đường số 1 dọc Sông Cái và sông Suối Dầu, kè chống sạt lở bờ 

Bắc thị trấn, kè và đường dọc sông nhánh nối Sông Cái và Sông Đồng Đen, cầu 

Sông Chò (Diên Khánh); trụ sở UBND xã Thành Sơn, đường Lạc Long Quân, 

khu TĐC thôn Dốc Trầu, kè bờ suối Tà Lương, đập và kênh mương thôn Dốc 

Trầu, kè bảo vệ hạ lưu cầu Ba Cụm Bắc, kè chống sạt lở thôn A Thi, tràn và 

đường vào khu sản xuất Tà Gụ, kè bảo vệ sông Tô Hạp (Khánh Sơn)… 

4. Thương maị, du lic̣h, giá cả 

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

Là tháng cao điểm của mùa du lịch hè nên lượng du khách trong và ngoài 

nước đến với thành phố biển Nha Trang tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí 

tăng cộng với Hội chợ Thương mại - Du lịch Khánh Hòa 2018 với quy mô 

khoảng 300 gian hàng của gần 200 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã thu hút 

người dân tham quan, mua sắm đã góp phần đưa tổng mức bán hàng hóa và dịch 

vụ tiêu dùng tháng 7/2018 ước được 14.564,47 tỷ đồng, tăng 1,84% so tháng 

trước, trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng được 

8.468,58 tỷ đồng, tăng 2,48%: Bán lẻ ngành thương mại 5.445,19 tỷ đồng, tăng 

1,43%; ngành dịch vụ 1.079,1 tỷ đồng, tăng 1,47%; du lịch lữ hành 263,18 tỷ 

đồng, tăng 6,02%; lưu trú và ăn uống 1.681,11 tỷ đồng, tăng 6,14%. Chi cục 

Quản lý thị trường đã thực hiện 138 lượt kiểm tra các cơ sở SXKD, vận chuyển, 



mua bán hàng cấm, hàng nhập lậu, phát hiện 30 vụ vi phạm, xử lý 32 vụ, thu nộp 

ngân sách 144,2 triệu đồng. 

Tổng mức bán hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 7 tháng đầu năm 2018 ước 

được 95.567,61 tỷ đồng, tăng 12,23% so cùng kỳ năm trước: Kinh tế nhà nước 

bán được 12.367,12 tỷ đồng, tăng 4,92%, trong đó các doanh nghiệp thương mại 

dịch vụ nhà nước được 11.909,05 tỷ đồng, tăng 6,59% với các mặt hàng chủ 

yếu: 225.690 tấn xăng dầu, tăng 8,49%; 335,87 triệu bao thuốc lá, tăng 2,28%; 

kinh tế tập thể 48,84 tỷ đồng, tăng 7,5%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

917,21 tỷ đồng, tăng 19,62%; kinh tế tư nhân, cá thể và hỗn hợp 82.234,44 tỷ 

đồng, tăng 13,35%. Trong tổng mức hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 7 tháng đầu 

năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng được 54.451,57 tỷ 

đồng, tăng 12,8% so cùng kỳ năm trước: Ngành dịch vụ lữ hành 1.630,84 tỷ 

đồng, tăng 9,51%; ngành thương mại 36.370,38 tỷ đồng, tăng 11,7%; ngành 

dịch vụ lưu trú và ăn uống 9.947,25 tỷ đồng, tăng 16,22% và ngành dịch vụ 

6.503,1 tỷ đồng, tăng 14,85%.   

b. Du lic̣h 

Nha Trang - Khánh Hòa là điểm du lịch nổi tiếng thu hút nhiều du khách 

tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng trong mỗi dịp hè với nhiều danh thắng và điểm 

vui chơi, giải trí phong phú, đa dạng. Ước doanh thu du lic̣h tháng 7/2018 được 

2.404,17 tỷ đồng , tăng 17,04% so tháng trước , với 655 nghìn lượt khách và 

1.890 nghìn ngày khách , tăng lần lượt là 5,62% và 7,39%. Tính chung 7 tháng 

đầu năm 2018, doanh thu du lịch được 12.263,34 tỷ đồng, tăng 29,43% so cùng 

kỳ năm trước; khách lưu trú được  3.708,1 nghìn lượt người với 10.524,58 nghìn 

ngày khách, tăng lần lượt là 15,46% và 24,54%, trong đó 1.612,99 nghìn lượt 

khách quốc tế , với 5.844,88 nghìn ngày khách quốc tế , tăng lần lượt là 43,35% 

và 54,97% chủ yếu khách đến từ Trung Quốc, Liên bang Nga và Hàn Quốc. Số 

lượt khách tham quan du lic̣h trên toàn tỉnh 7 tháng đầu năm 2018 được 16,85 

triệu lượt người (không tính khách tham quan bằng tàu biển ), tăng 27,43% so 

cùng kỳ năm trước. 

c. Xuất, nhập khẩu hàng hóa 

Công ty TNHH nhà máy tàu biển Hyundai-Vinashin xuất khẩu được 02 

chiếc tàu biển trị giá 81,6 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 

7/2018 được 164,14 triệu USD, tăng 98,18% so tháng trước: Kinh tế nhà nước 5,1 

triêụ USD, tăng 3,25%; kinh tế tập thể 220 nghìn USD, tăng 23,66%; kinh tế tư 

nhân 61 triêụ USD, tăng 0,41%; kinh tế  có vốn đầu tư nước ngoà i 97,82 triêụ 



USD, tăng 4,77 lần. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu như: 5,2 triệu 

USD hàng dệt may, tăng 15,36%; 7 triệu USD gỗ và sản phẩm gỗ, tăng 3,23%; 

4,2 triệu USD hàng hóa khác, tăng 3,03%; 3,6 triệu USD máy móc thiết bị và 

dụng cụ phụ tùng, tăng 1,63%; 53,2 triệu USD hàng thủy sản, tăng 0,26%; 7,8 

triệu USD cà phê, giảm 24,12%. Tính chung 7 tháng đầu năm 2018, kim ngạch 

xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn toàn tỉnh ước được 822,94 triệu USD, tăng 

14,84% so cùng kỳ năm trước: Kinh tế nhà nước 29,99 triệu USD, giảm 15,19%; 

kinh tế tập thể 1,4 triệu USD, tăng 21,08%; kinh tế tư nhân 392,38 triệu USD, 

tăng 22,41% và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 399,17 triệu USD, tăng 11,03%. 

Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng cao so cùng kỳ năm trước: 1,16 

triệu USD sản phẩm từ sắt thép, tăng 3,23 lần; 280,25 triệu USD phương tiện vận 

tải và phụ tùng, tăng 27,27%; 20,83 triệu USD gỗ tăng 27,06%; 447 nghìn USD 

cao su, tăng 27,02%; 24,88 triệu USD máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng, tăng 

24,31%; 325,17 triệu USD hàng thủy sản, tăng 19,92%; 2,76 triệu USD sản phẩm 

mây, tre, cói và thảm, tăng 12,95%. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu 

tăng thấp hoặc giảm như: 28,13 triệu USD hàng hóa khác, tăng 5,34%; 370 nghìn 

USD sắn và sản phẩm từ sắn, giảm 77,12%; 590 nghìn USD đá quí, kim loại quí 

và sản phẩm, giảm 49,8%; 1,24 triệu USD hạt điều, giảm 48,48%; 16,59 triệu 

USD sản phẩm từ gỗ, giảm 25,45%; 42,71 triệu USD hàng dệt may, giảm 

11,36%; 77,26 triệu USD cà phê, giảm 6,61%. 

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 7/2018 được 66,5 triệu USD, giảm 

13,17% so tháng trước: Kinh tế nhà nước được 9,8 triệu USD, tăng 1,11%; kinh tế 

tư nhân được 29,2 triệu USD, tăng 2,4%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 27,5 

triệu USD, giảm 28,35%. Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu như: 9 

triệu USD nguyên phụ liệu thuốc lá, tăng 5,79%; 1,7 triệu USD vải các loại, tăng 

5,02%; 1 triệu USD nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày, tăng 1,65%; 24,3 triệu 

USD hàng thủy sản, tăng 1,08%; 3,5 triệu USD thức ăn gia súc và nguyên liệu, 

giảm 12,12%; 7,48 triệu USD hàng hóa khác, giảm 28,98%; 11,5 triệu USD máy 

móc, thiết bị phụ tùng, giảm 29,56%; 5,2 triệu USD sắt thép các loại, giảm 

36,78%. Tính chung 7 tháng đầu năm 2018, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước 

được 430,73 triệu USD, tăng 20,88% so cùng kỳ năm trước: Kinh tế nhà nước 

55,22 triệu USD, tăng 5,34%; kinh tế tư nhân 171,76 triệu USD, tăng 37,4%; kinh 

tế có vốn đầu tư nước ngoài 203,75 triệu USD, tăng 13,9%. Một số mặt hàng có 

kim ngạch nhập khẩu tăng cao so cùng kỳ năm trước như: 1,14 triệu USD hóa 

chất và sản phẩm hóa chất, tăng 2,23 lần; 15,2 triệu USD thức ăn gia súc và 

nguyên liệu, tăng 1,07 lần; 362,64 nghìn USD lúa mỳ, tăng 71,54%; 54,7 triệu 



USD sắt thép các loại, tăng 55,93%; 56,78 triệu USD hàng hóa khác, tăng 

41,93%; 148,25 triệu USD hàng thủy sản, tăng 34,9%; 3,93 triệu USD kim loại 

thường khác, tăng 27,16%; 3,92 triệu USD nguyên phụ liệu dược phẩm, tăng 

26,12%; 45,19 triệu USD nguyên phụ liệu thuốc lá, tăng 11,15%. Một số mặt 

hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm: 600,92 nghìn USD gỗ và sản phẩm từ gỗ, 

giảm 89,46%; 1,8 triệu USD sản phẩm từ kim loại thường khác, giảm 35,01%; 

1,4 triệu USD chất dẻo nguyên liệu, giảm 19,88%; 6,54 triệu USD nguyên phụ 

liệu dệt, may, da, giày, giảm 18,5%; 9 triệu USD vải các loại, giảm 4,1%; 3,63 

triệu USD giấy các loại và sản phẩm từ giấy, giảm 3,83%; 75,96 triệu USD máy 

móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, giảm 3,19%. 

Xuất siêu tháng 7/2018 ước đạt 97,64 triệu USD. Tính chung 7 tháng đầu 

năm 2018, xuất siêu được 392,21 triệu USD, bằng 47,66% tổng kim ngạch hàng 

hóa xuất khẩu. Trong tổng xuất siêu 7 tháng đầu năm 2018, khu vực có vốn đầu 

tư nước ngoài xuất siêu 195,42 triệu USD; khu vực kinh tế trong nước xuất siêu 

196,79 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 7/2018 tăng 0,06% so tháng trước. Trong 11 

nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 7 nhóm hàng có chỉ số giá tăng như: Nhóm 

hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,28%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,51% 

do giá thịt lợn và các sản phẩm liên quan tăng; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật 

liệu xây dựng tăng 0,38% do giá điện sinh hoạt bình quân tăng 1,11%, giá nước 

sinh hoạt tăng 0,72% vì thời tiết nóng làm cho cầu tiêu dùng tăng cao; giáo dục, 

thiết bị và đồ dùng gia đình đều tăng mức 0,14%; văn hóa, giải trí, du lịch tăng 

0,08% chủ yếu tăng ở một số mặt hàng đồ chơi trẻ em và nhóm đồ uống và 

thuốc lá tăng 0,01%; chỉ số giá may mặc, mũ nón, giầy dép; bưu chính, viễn 

thông ổn định. Trong khi đó, chỉ số giá thuốc và dịch vụ y tế giảm 5,58% so 

tháng trước do từ ngày 15/7/2018 tỉnh Khánh Hòa áp dụng khung giá dịch vụ y 

tế theo Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y tế “Quy định 

thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện 

cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám 

bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp”; chỉ số giá nhóm giao thông giảm 

0,61% do tác động của việc điều chỉnh giảm giá xăng vào ngày 22/6/2018 và giá 

dầu Diezel được điều chỉnh 03 lần giảm vào ngày 22/6/2018, ngày 07/7/2018 và 

23/7/2018 của Bộ Tài chính với mức giảm chung của giá xăng là 350 đ/lít và giá 

dầu Diezel 220 đ/lít. 

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2018 tăng 1,42% so với tháng 12/2017 và 



tăng 3,85% so cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 7 tháng đầu 

năm 2018 tăng 3% so với bình quân cùng kỳ năm trước. Một số nhóm hàng hóa 

và dịch vụ có chỉ số giá tăng so tháng 12/2017 như: Nhóm giao thông tăng 

4,65%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 3,86%; nhà ở, điện nước, chất đốt, vật 

liệu xây dựng tăng 2,68%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,25%; hàng hóa, dịch vụ 

khác tăng 2,23%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,39%; thiết bị và đồ dùng 

gia đình tăng 1%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,71%; giáo dục tăng 0,14%; 

riêng nhóm thuốc và dịch vụ y tế giảm 5,52%; nhóm bưu chính viễn thông có 

chỉ số giá ổn định. 

Giá bán lẻ bình quân chung một số mặt hàng tháng 7/2018: Gạo tẻ ngon 

(Gò Công) 18.344 đồng/kg; gạo nếp thường 16.884 đồng/kg; gà mái ta còn sống 

98.288 đồng/kg; thịt lợn mông sấn 89.367 đồng/kg; thịt bò bắp 207.668 

đồng/kg; trứng vịt 31.478 đồng/10 quả; cá thu khúc giữa 269.336 đồng/kg; dầu 

ăn Tường An 42.793 đồng/lít; đường trắng kết tinh Khánh Hòa sản xuất 17.674 

đồng/kg; sữa Ông Thọ 380g 21.000 đồng/hộp; bột ngọt Ajinomoto 63.430 

đồng/gói; gas đun (bình 12 kg-Shellgas) 359.004 đồng/bình; vàng 99,99% 3.672 

nghìn đồng/chỉ; đô la Mỹ 23.182 đồng/USD. 

Do giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới nên chỉ số giá vàng 

tháng 7/2018 giảm 0,08% so tháng trước, tăng 0,38% so tháng 12/2017 và tăng 

0,96% so cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 7/2018 tăng 1,42% so 

tháng trước, tăng 1,78% so tháng 12/2017 và tăng 1,78% so cùng tháng 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 7/2018 ước được 

571,79 tỷ đồng, tăng 11,88% so tháng trước: Vận tải hành khách được 201,45 tỷ 

đồng, tăng 15,8%; vận tải hàng hóa 250,77 tỷ đồng, tăng 9,6%; kho bãi và dịch vụ 

hỗ trợ vận tải
1
 được 119,57 tỷ đồng, tăng 10,38%. 

Tính chung 7 tháng đầu năm 2018, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ 

hỗ trợ vận tải ước được 3.584,35 tỷ đồng, tăng 7,13% so cùng kỳ năm trước: 

Vận tải hành khách được 1.172,63 tỷ đồng, tăng 8,46%; vận tải hàng hóa được 

1.652,29 tỷ đồng, tăng 11,95%; kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải
1
 được 759,43 

tỷ đồng, giảm 3,73%. Trong tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ 

vận tải: Vận tải đường bộ 2.363,92 tỷ đồng, tăng 11,58%; vận tải đường thủy 

127,93 tỷ đồng, tăng 9,63%; vận tải đường sắt 142,44 tỷ đồng, tăng 5,71%; vận 

tải đường hàng không
2
 190,63 tỷ đồng, tăng 1,94%. 

                                         
1 Chỉ tính đường bộ và đường thủy 
2 Chỉ tính hãng hàng không Vietnam Airlines 



Vận chuyển hành khách đường bộ và đường thủy 7 tháng đầu năm 2018 

ước được 30.200 nghìn lượt người, tăng 9,72% so cùng kỳ năm trước (đường bộ 

được 28.924,6 nghìn lượt người và đường biển được 1.275,4 nghìn lượt người, 

tăng lần lượt là 9,83% và 7,44%); luân chuyển hành khách 1.697.204,7 nghìn lượt 

người.km, tăng 9,44% (đường bộ 1.684.236,1 nghìn lượt người.km và đường biển 

12.968,6 nghìn lượt người.km, tăng lần lượt là 9,45% và 8,36%). 

Vận chuyển hàng hóa đường bộ và đường thủy 7 tháng đầu năm 2018 ước 

được 22.161,9 nghìn tấn, tăng 10,06% so cùng kỳ năm trước (đường bộ được 

21.979,8 nghìn tấn và đường biển được 182,1 nghìn tấn, tăng lần lượt là 10,05% 

và 11,04%); luân chuyển hàng hóa 2.036.820,4 nghìn tấn.km, tăng 10,2% (đường 

bộ 1.698.088,4 nghìn tấn.km và đường biển 338.732 nghìn tấn.km, tăng lần lượt 

là 10,23% và 10,05%). 

Vận chuyển hành khách đường sắt 7 tháng đầu năm 2018 ước được 

463.619 lượt người, tăng 3,11% so cùng kỳ năm trước; luân chuyển hành khách 

197.656,5 nghìn lượt người.km, tăng 3%; vận chuyển hàng hóa 8.966 tấn, tăng 

2,68%; luân chuyển hàng hóa 8.948,97 nghìn tấn.km, tăng 1,45%.  

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

623.326 lượt người lên xuống sân bay với 2.154 lần cất và hạ cánh; tăng lần lượt 

là 2,71% và 1,22% so cùng kỳ năm trước. 

b. Bưu chính, viễn thông 

Tính đến cuối tháng 7/2018, số thuê bao điện thoại phát triển mới được 

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

177.884 thuê bao ; tổng doanh thu bưu ch ính viễn thông ước được 977,36 tỷ 

đồng, tăng 1,29% so cùng kỳ năm trước ; với 31,9 nghìn bưu kiêṇ đi có cước , 

tăng 0,63%; 59,69 nghìn bức thư và điêṇ chuyển tiền , tăng 0,51%; phát hành 

báo chí được 12.010 nghìn tờ, cuốn, tăng 0,23%. 

6. Tài chính, ngân hàng 

 a. Tài chính  

 Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tháng 7/2018 ước đạt 

1.379,44 tỷ đồng: Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 500 tỷ đồng và thu từ 

SXKD trong nước 879,44 tỷ đồng. Tính chung 7 tháng đầu năm 2018, tổng thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước được 14.708,78 tỷ đồng, tăng 28,5% 

so cùng kỳ năm trước: Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 6.213,24 tỷ đồng, tăng 

60,49% và thu từ SXKD trong nước 8.495,54 tỷ đồng, tăng 12,16%. Trong tổng 

thu nội địa có các khoản thu tăng như: Thu khác ngân sách 385 tỷ đồng, tăng 

82,12%; thu tiền sử dụng đất 1.081,6 tỷ đồng, tăng 68,74%; thu lệ phí trước bạ 



350 tỷ đồng, tăng 52,42%; thu thuế thu nhập cá nhân 620 tỷ đồng, tăng 37,15%; 

thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản 34,1 tỷ đồng, tăng 33%; thu cấp 

quyền khai thác khoáng sản 35 tỷ đồng, tăng 26,4%; thu phí và lệ phí 437,7 tỷ 

đồng, tăng 24,72%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 268 tỷ đồng, 

tăng 22,8%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 12,6 tỷ đồng, tăng 11,46%; 

thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 1.800 tỷ đồng, tăng 10,37%; thu thuế 

bảo vệ môi trường 415 tỷ đồng, tăng 3,9%; thu xổ số kiến thiết 132,4 tỷ đồng, 

tăng 3,15%. Các khoản thu giảm như: Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương 

280 tỷ đồng, giảm 2,76%; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh 

2.220 tỷ đồng, giảm 6,56%; thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh 

lệch thu chi của NHNN 276 tỷ đồng, giảm 23,07%; thu tiền cho thuê mặt đất, 

mặt nước 147,9 tỷ đồng, giảm 31,57%; thu thuế sử dụng đất nông nghiệp 15 

triệu đồng, giảm 85%; thu tiền bán và thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 220 

triệu đồng, giảm 97,67%. 

 Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước địa phương tháng 7/2018 ước đạt 

1.669,19 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 1.198,67 tỷ đồng; chi thường 

xuyên 469,7 tỷ đồng. Tính chung 7 tháng đầu năm 2018, tổng chi cân đối ngân 

sách nhà nước địa phương ước được 6.553,78 tỷ đồng, bằng 65,58% dự toán, 

trong đó chi đầu tư phát triển được 3.296,76 tỷ đồng, bằng 90,57% (riêng chi đầu 

tư xây dựng cơ bản 603,55 tỷ đồng, bằng 69,72%); chi thường xuyên 3.250,91 tỷ 

đồng, bằng 53,58% với các khoản chi như: Chi sự nghiệp kinh tế 455,68 tỷ đồng, 

bằng 52,5%; chi sự nghiệp văn xã 1.952,17 tỷ đồng, bằng 54,47%; chi quản lý 

hành chính 648,8 tỷ đồng, bằng 55,86%; chi quốc phòng, an ninh 121,4 tỷ đồng, 

bằng 63,48%; chi khác ngân sách 72,86 tỷ đồng, bằng 27,67%. So cùng kỳ năm 

trước, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước địa phương tăng 26,97%, trong đó chi 

đầu tư phát triển tăng 61,47%, chi thường xuyên tăng 8,1%. 

 b. Ngân hàng 

 Lãi suất huy động VND kỳ hạn dưới 1 tháng phổ biến ở mức 0,1%-

1%/năm; lãi suất kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 4,1%-5,5%/năm; lãi suất 

kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng là 5,1%-6,5%/năm và đối với kỳ hạn từ 12 

tháng trở lên là 6,8%-7,8%/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 6,5%-10%/năm; lãi suất 

cho vay lĩnh vực SXKD khác ngắn hạn ở mức 7,5%-10,5%/năm; trung dài hạn ở 

mức 10%-11,5%/năm; lãi suất cho vay USD ở mức 3%-4%/năm đối với ngắn 

hạn; 4%-6,5%/năm đối với trung và dài hạn. 

 Tính đến cuối tháng 7/2018, huy động vốn toàn tỉnh ước được 80.010 tỷ 



đồng, tăng 16,34% so với cùng kỳ năm trước: Huy động bằng đồng Việt Nam 

78.030 tỷ đồng, tăng 16,47%; huy động bằng ngoại tệ 1.980 tỷ đồng, tăng 

11,17%. Dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 7/2018 ước được 

74.950 tỷ đồng, tăng 25,47% so cùng kỳ năm trước: Dư nợ bằng đồng Việt Nam 

69.280 tỷ đồng, tăng 26,14%; dư nợ bằng ngoại tệ 5.670 tỷ đồng, tăng 17,85%. 

 7. Một số tình hình xã hội 

a. Giáo dục 

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành công tác xét 

tuyển vào lớp 10 (năm học 2018 - 2019) cho tất cả các trường THPT công lập (trừ 

trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh) với 

12.026 thí sinh trúng tuyển, đạt 101,7% so kế hoạch và đạt 77,7% so tổng số thí 

sinh đã đăng ký, trong đó các địa bàn có tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 công lập cao 

nhất là: Huyện Khánh Sơn đạt 100%; thị xã Ninh Hòa đạt 93,2%; huyện Cam 

Lâm đạt 87,6%; riêng thành phố Nha Trang có tỷ lệ thấp nhất đạt 61,3%. 

Về kỳ thi THPT quốc gia 2018, toàn tỉnh có 13.125 thí sinh dự thi với 

12.946 thí sinh chính thức và 179 thí sinh tự do, phổ cập. Kết quả tốt nghiệp 

THPT (trước phúc khảo) có 12.767 thí sinh tốt nghiệp, đạt 97,27% so tổng số thí 

sinh dự thi (Hệ THPT đạt 98,3%; hệ GDTX đạt 94,1%; thí sinh tự do, phổ cập 

đạt 49,2%), đặc biệt 11 trường có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%: 07 trường THPT 

(Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai; trường THPT Nguyễn Trãi; trường 

THPT Lý Tự Trọng; trường THPT chuyên Lê Quý Đôn; trường THPT Phan Bội 

Châu; trường THPT Ngô Gia Tự; trường THPT Đại Việt) và 04 trường hệ 

GDTX (trường Trung cấp nghề Cam Ranh; trường THPT Ngô Gia Tự; trường 

Trung cấp nghề Ninh Hòa; trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú huyện Khánh 

Sơn). Kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018, có 04 thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên 

của 3 môn thi tổ hợp xét tuyển sinh vào hệ cao đẳng, đại học; 20 thí sinh đạt từ 

26 điểm trở lên; 97 thí sinh đạt từ 25 điểm trở lên; 306 thí sinh đạt từ 24 điểm 

trở lên và 690 thí sinh đạt từ 23 điểm trở lên. 

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… Tháng 7/2018, đã 

khám chữa bệnh cho 385,65 nghìn lượt người; điều trị nội trú 17,03 nghìn lượt; 

phẫu thuật 2.495 ca; ghi nhận 165 ca sốt xuất huyết; 12 ca sốt rét; 110 ca bệnh 

Tay-Chân-Miệng. Tính đến 7 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh ghi nhận  



610 ca Tay-Chân-Miệng; 1.161 ca sốt xuất huyết; 291 ca viêm gan do vi rút; 05 

ca viêm não do vi rút; 46 ca bệnh do vi rút Adeno; 278 ca có biểu hiện rối loạn 

tiêu hóa sau khi ăn; đã thực hiện tiêm chủng đủ liều cho 11.018 trẻ em dưới 1 

tuổi; tiêm sởi mũi 2 cho 11.067 trẻ em 18 tháng tuổi; tiêm UV2+ cho 13.968 phụ 

nữ có thai; tiêm UV2 và UV2+ cho 515 phụ nữ trong độ tuổi 15-35.  

Trong tháng, đã phát hiện thêm 08 trường hợp nhiễm mới HIV, nâng tổng 

số người nhiễm HIV đến nay là 2.181 người, trong đó 1.170 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 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; kỷ 

niệm 88 năm Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng và Nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa; Hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam... Trung tâm Văn hóa 

tỉnh đã tổ chức tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn của đất nước với 260 phướn, 

300 cờ Đảng, cờ Tổ quốc; thực hiện triển lãm, trưng bày tư liệu 120 ảnh kỷ niệm 

70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; tổ chức Hội diễn nghệ thuật 

quần chúng tỉnh Khánh Hòa năm 2018; phối hợp với Đoàn Ca múa nhạc Hải 

Đăng và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống biểu diễn văn nghệ và nghệ thuật 

đường phố với 21 buổi biểu diễn phục vụ nhân dân tại các địa phương trong toàn 

tỉnh. Bảo tàng tỉnh tổ chức triển lãm chuyên đề "Gốm Lư cấm đương đại". Trung 

tâm Điện ảnh tỉnh tổ chức chiếu phim lưu động với 80 buổi chiếu phim phục vụ 

đồng bào các dân tộc miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa với 12,29 nghìn lượt 

người xem. Thư viện tỉnh phục vụ 11.651 lượt độc giả, luân chuyển sách báo tại 

chỗ 43.170 lượt; thực hiện cấp phát, gia hạn thẻ bạn đọc với 257 thẻ. 

Về thể thao thành tích cao, trong tháng đã tham gia thi đấu giải Đại hội 

Thể dục, thể thao toàn quốc năm 2018. Tổng số huy chương đạt được từ đầu năm 

đến ngày 05/7/2018 là 148 bộ huy chương các loại (49 vàng, 53 bạc và 46 đồng); 

12 vận động viên kiện tướng và 11 vận động viên cấp I. 

d. Tai nạn giao thông 

Từ ngày 16/6/2018 đến 15/7/2018, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 12 vụ tai nạn 

và va chạm giao thông đường bộ làm chết 12 người, bị thương 06 người. Tính 

chung 7 tháng đầu năm 2018 (từ ngày 16/12/2017 đến ngày 15/7/2018), trên địa 

bàn tỉnh xảy ra 76 vụ tai nạn và va chạm giao thông đường bộ làm chết 79 người, 

bị thương 17 người; tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 02 vụ, làm chết 02 người.  

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

29 vụ, số người chết giảm 16 người, bị thương giảm 08 người; số vụ tai nạn 

đường sắt giảm 06 vụ, số người chết giảm 05 người, bị thương giảm 01 người. 



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

  Tháng 7/2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 03 vụ cháy, ước giá trị thiệt hại 1,83 

tỷ đồng. Tính chung 7 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 43 vụ cháy, 

làm 01 người chết, 03 người bị thương; ước giá trị thiệt hại là 82,73 tỷ đồng. 

 


