
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa 

tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018 

 

1. Sản xuất nông, lâm nghiêp̣ và thủy sản 

a. Nông nghiêp̣ 

Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung gieo trồng, chăm sóc các loại 

cây hàng năm vụ mùa và thu hoạch lúa hè thu. Theo kết quả điều tra diện tích 

lúa hè thu, toàn tỉnh gieo trồng được 18.412,7 ha, giảm 0,53% so vụ hè thu 

trước do tiến độ thu hoạch lúa đông xuân chậm gây ảnh hưởng đến tiến đô ̣gieo 

trồng lúa hè thu; cộng với đầu vụ thời tiết không thuận lợi, nguồn nước không 

đủ cung cấp cho các chân ruộng nên một số xã không gieo sạ hết diện tích 

như: Thị trấn Vạn Giã, xã Xuân Sơn ở huyện Vạn Ninh và xã Diên Tân, Diên 

Sơn ở huyện Diên Khánh. Một số địa phương có diện tích gieo trồng giảm so 

vụ hè thu năm trước như: Thành phố Nha Trang 420 ha, giảm 6,7%; huyện 

Vạn Ninh 3.201 ha, giảm 4,2%; huyện Khánh Vĩnh 320 ha, giảm 1,5%; 

huyện Diên Khánh 3.900 ha, giảm 2,6% và huyện Khánh Sơn 29 ha, giảm 

19,4%. Riêng thành phố Cam Ranh 705,7 ha, tăng 11,1%; thị xã Ninh Hòa 

8.477 ha, tăng 1,4% và huyện Cam Lâm 1.360 ha, tăng 0,1% do chủ động 

được nguồn nước. Đến ngày 15/8/2017, toàn tỉnh đã thu hoạch được 1.338 ha 

lúa hè thu sớm, năng suất bình quân khoảng 60,45 tạ/ha; gieo trồng được 384 ha 

lúa mùa, giảm 5,88% so vụ mùa năm trước. 

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

15/8/2018 ước được 71.458,2 ha, bằng 84,95% KH, trong đó cây lương thực 

43.184,1 ha, bằng 80,15%; cây chất bột có củ 4.750,1 ha, bằng 109,75%; cây 

thực phẩm 4.584,5 ha, bằng 69,02%; cây công nghiệp hàng năm 18.346,2 ha, 

bằng 95,21%. So với cùng kỳ năm trước, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 

giảm 2,15% do cây chất bột có củ giảm 9,36% chủ yếu giảm diện tích trồng sắn 

và khoai lang; cây công nghiệp hàng năm giảm 5,38% chủ yếu giảm diện tích 

trồng mía; cây thực phẩm giảm 1,04%; riêng cây lương thực tăng 0,05%.  

Tình hình chăn nuôi trong tháng ổn định, trên địa bàn chưa xảy ra dịch 

bệnh do các ngành chức năng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh ở 

đàn gia súc, gia cầm được kiểm tra, giám sát chặt chẽ; đồng thời phối hợp với 

các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh tiêu 

độc chuồng trại, kiểm soát các cơ sở kinh doanh, giết mổ đề phòng dịch bệnh 



xảy ra trên địa bàn tỉnh. Ước tính đến 31/8/2018 đàn trâu có 4.313 con, giảm 

0,83% so cùng kỳ năm trước; đàn bò 78.136 con, giảm 1,53%; đàn lợn 165,64 

nghìn con, giảm 2,15% và đàn gia cầm 2.628,4 nghìn con, giảm 2,49%. 

b. Lâm nghiệp 

Diêṇ tích rừng trồng mới tâp̣ trung tháng 8/2018 đươc̣ 429,4 ha, tăng 

42,7% so cùng kỳ năm trước do thời tiết thuâṇ lơị , có mưa nên người dân ở 

các địa phương đẩy nhanh tiến độ trồng rừng ; sản lượng khai thác gỗ từ rừng 

trồng được 10.209 m
3
, tăng 9,89%; sản lượng củi khai thác 4.442 ste, tăng 

126,4%. Tính chung 8 tháng đầu năm 2018, khai thác gỗ từ rừng trồng được 

60.537,5 m
3
, tăng 27,98% so cùng kỳ năm trước; diện tích rừng trồng mới tập 

trung được 610 ha, tăng 22,1%; khai thác củi 22.844 ste, tăng 12,24%. Các đơn 

vị lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tập trung chủ yếu vào chăm sóc, khoanh nuôi 

tái sinh và bảo vệ rừng; 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 tính đến 

nay trên điạ bàn tỉnh chưa xảy ra cháy rừng. 

c. Thủy sản 

Thời tiết tương đối thuận lợi cho hoạt động khai thác thủy sản, cùng với 

các chính sách khuyến khích phát triển ngành thủy sản; dịch vụ hậu cần nghề cá, 

các mô hình nghiệp đoàn nghề cá , tổ hợp tác khai thác thủy sản của tỉnh tiếp 

tục phát huy hiệu quả ; nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thủy hải sản tăng cao, 

được giá nên nhiều hộ ngư dân phấn khởi, tàu thuyền xa khơi, bám biển nên tổng 

sản lượng thủy sản tháng 8/2018 ước được 9.632,1 tấn, tăng 0,2% so cùng kỳ 

năm trước: Khai thác thủy sản được 8.690,1 tấn, tăng 0,4%: Cá 8.057,3 tấn, tăng 

0,34% (trong đó cá ngừ đaị dương 234 tấn, giảm 8,95% do ngư trường truyền 

thống Trường Sa và Hoàng Sa mất mùa cá); tôm 162,8 tấn, tăng 3,43%; thủy 

sản khác 470 tấn, tăng 0,45%. Thu hoạch thủy sản nuôi trồng được 942 tấn, 

giảm 1,57%, trong đó 383 tấn cá, giảm 3,04%; tôm 268 tấn, giảm 15,46%; 

riêng thủy sản khác được 291 tấn, tăng 18,78%. Tính chung 8 tháng đầu năm 

2018, tổng sản lượng thủy sản được 81.790 tấn, giảm 1,57% so cùng kỳ năm trước: 

Sản lượng thủy sản nuôi trồng được 7.006,7 tấn, giảm 30,12% do ngư dân chưa tái 

đầu tư; riêng sản lượng thủy sản khai thác được 74.783,3 tấn, tăng 2,34% so cùng 

kỳ năm trước (trong đó 66.904,9 tấn cá, tăng 2,45%; 7.060,3 tấn thủy sản khác, 

tăng 1,63%; 818,1 tấn tôm, giảm 0,35%). 

Diện tích nuôi trồng thủy sản 8 tháng đầu năm 2018 ước được 3.772,1 ha, 



giảm 18,46% so cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích nuôi cá 663,5 ha, giảm 

9,2%; diện tích nuôi tôm 1.646,7 ha, giảm 21,03%; diện tích nuôi thủy sản khác 

1.461,9 ha, giảm 19,25% do thiếu vốn đầu tư , nhiều hô ̣nuôi thủy sản bi ̣ thiêṭ 

hại nặng nề do cơn bão số 12 gây ra đến nay chưa phuc̣ hồi sản xuất , thời tiết 

diêñ biến thất thường, ô nhiêm̃ vùng nuôi, giá con giống và thức ăn tăng cao. 

2. Sản xuất công nghiệp 

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2018 tăng 7,75% so cùng kỳ năm 

trước, trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 11,33%; ngành cung cấp 

nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,61%. Tính chung 8 

tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,05% so cùng kỳ năm 

trước: Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,75%; cung cấp nước, hoạt 

động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,96%; riêng ngành công nghiệp 

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

giảm lần lượt là 17,03% và 6,15%. 

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

xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm 2018 tăng so cùng kỳ năm trước như: Chế biến 

gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 70,39%; sản xuất đồ uống tăng 

38,69%; sản xuất da, sản phẩm liên quan tăng 26,29%; sản xuất phương tiện vận 

tải khác tăng 8,72%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 4,84%; sản 

xuất thuốc, hóa dược liệu tăng 3,37% và sản xuất máy móc, thiết bị tăng 2,77%. 

Các sản phẩm có chỉ số sản xuất công nghiệp giảm như: In ấn giảm 26,31%; sản 

xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 28,54%; sản xuất trang phục giảm 19,45%; dệt 

giảm 13,07%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn giảm 10,22%; chế biến, chế 

tạo khác giảm 5,01%; sản xuất sản phẩm thuốc lá giảm 2,78%; sản xuất chế biến 

thực phẩm giảm 0,45% và sản xuất giấy, sản phẩm từ giấy giảm 0,09%. 

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 8 tháng đầu năm 2018 tăng so 

cùng kỳ năm trước: Đường RE tăng 1,38 lần; nước yến tăng 42,76%; bia đóng 

lon tăng 25,9%; điện thương phẩm tăng 15,71%; cá ngừ đông lạnh tăng 8,5%. 

Một số sản phẩm có chỉ số giảm như: Điện sản xuất giảm 44,9%; tủ gỗ giảm 

39,54%; sợi tự nhiên giảm 13,07%; đường RS giảm 9,26%; bia đóng chai giảm 

9,13%; cửa sắt giảm 4,29%; thuốc lá có đầu lọc giảm 2,78% và tôm đông lạnh 

giảm 0,99%.  

Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 8/2018 giảm 

1,3% so cùng kỳ năm trước và tăng 4,46% so tháng trước. Tính chung 8 tháng 

năm 2018, chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,39% so 



cùng kỳ năm trước. Các ngành có chỉ số tiêu thụ tăng khá so cùng kỳ năm trước 

như: Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 75,16%; sản xuất đồ 

uống tăng 51,47%; sản xuất da và sản phẩm liên quan tăng 26,29%; sản xuất 

thuốc, hóa dược liệu tăng 4,72%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 0,84%; 

sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 0,15%; sản xuất trang phục tăng 0,05%. Một số 

ngành có chỉ số giảm như: Dệt giảm 28,84%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 

28,72%; in ấn giảm 26,31%; sản xuất máy móc, thiết bị giảm 20%; sản xuất sản 

phẩm từ kim loại đúc sẵn giảm 9,57%; sản xuất và chế biến thực phẩm giảm 

8,65%; chế biến, chế tạo khác giảm 7,24% và sản xuất sản phẩm từ khoáng phi 

kim loại khác giảm 0,14%.  

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 thực hiện tháng 8/2018 được 319 tỷ đồng: Vốn ngân sách nhà 

nước cấp tỉnh 150 tỷ đồng, vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 114 tỷ đồng và 

vốn ngân sách nhà nước cấp xã 55 tỷ đồng. Tính chung 8 tháng đầu năm 2018, 

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

hiện được 1.807,48 tỷ đồng, tăng 4,45% so cùng kỳ năm trước: Vốn ngân sách 

nhà nước cấp tỉnh 949,6 tỷ đồng, tăng 7,45%; vốn ngân sách nhà nước cấp 

huyện 614,24 tỷ đồng, giảm 0,68% và vốn ngân sách nhà nước cấp xã 243,64 tỷ 

đồng, tăng 6,7%. Trong tháng 8/2018, có 17 công trình khởi công mới và 13 

công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng với tổng vốn đầu tư trên 53,4 tỷ 

đồng. Tính từ đầu năm đến cuối tháng 8/2018, có 98 công trình khởi công mới 

với tổng dự toán trên 215 tỷ đồng và 80 công trình hoàn thành bàn giao đưa vào 

sử dụng với tổng vốn đầu tư trên 220,3 tỷ đồng. 

Nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư được giao trong năm, một số 

công trình xây dựng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công với vốn thực hiện khá 

như: Trung tâm huấn luyện và TĐTT, trung tâm điều khiển và giám sát giao 

thông, trường MN Vĩnh Thạnh, trường TH Xương Huân 1, trường TH Đất Lành, 

trường THCS Bạch Đằng, trường THCS Bùi Thị Xuân, công viên bờ biển Phạm 

Văn Đồng, đường Nguyễn Thái Học, đường Võ Thị Sáu, khu giết mổ gia súc gia 

cầm tập trung (Nha Trang); trường TH Cam Phúc Nam, đường N3A (Cam 

Ranh); trường MG Hoa Lan, nhà đa năng trường TH Cam Hòa, HT thoát nước 

Quốc lộ 1A, đường liên thôn Thủy Triều, kênh mương nội đồng, mương chính 

thoát lũ đường liên thôn Tân Thành - Tân Lập (Cam Lâm); trường MN Ninh 

Phước, trường TH số 1 và số 2 Ninh Hiệp, trường TH Ninh Thủy, trường THCS 



Đinh Tiên Hoàng, trường THCS Chu Văn An, đê kè chống xói lở sông Dinh, 

HT thoát lũ thôn Tân Lâm, đường Minh Mạng, đường Sông Cạn, bờ tả sông Lớp 

(Ninh Hòa); trường THCS Vạn Giã, trường THCS Vạn Bình, đường Nguyễn 

Trãi, kè chống sạt lở cầu Hiền Lương 2 (Vạn Ninh); trường MN Hoa Phượng 1, 

trường MN xã Cầu Bà, trường MN xã Khánh Phú, cầu Hoàng Quốc Việt, khu 

TĐC thị trấn, nhà công vụ trung tâm y tế huyện, đường vào khu sản xuất Gia 

Ngóe, đường liên thôn A Xay, tuyến đường 26A, cầu Yang Bay, kè chống sạt lở 

thôn Suối Sâu (Khánh Vĩnh); trường MN Diên Thạnh, trường MN thị trấn, 

trường TH Diên Thạnh, trường THCS Diên Phú, kè và tuyến đường số 1 dọc 

Sông Cái và sông Suối Dầu, kè chống sạt lở bờ Bắc thị trấn (Diên Khánh); BCH 

quân sự huyện, nâng cấp chợ huyện, đài tưởng niệm huyện, đường và cầu treo 

Cam Khánh, trụ sở UBND xã Thành Sơn, khu TĐC thôn Dốc Trầu, đập và kênh 

mương thôn Dốc Trầu, cầu tràn thôn Dốc Trầu, 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 

Hoạt động thương mại và dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục xu hướng 

tăng khá, sức mua cho tiêu dùng tăng cao, một phần do tăng cầu mua sắm của 

người dân nhằm chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019, với chủng loại hàng hóa 

dồi dào và giá cả ổn định đã góp phần đưa tổng mức bán hàng hóa và dịch vụ 

tiêu dùng tháng 8/2018 được 14.669,85 tỷ đồng, tăng 0,75% so tháng trước, 

trong đó bán lẻ được 8.550,89 tỷ đồng, tăng 0,29%: Bán lẻ ngành thương mại 

5.475,37 tỷ đồng, tăng 1,18%; dịch vụ 1.171,51 tỷ đồng, tăng 0,41%; lữ hành 

249,6 tỷ đồng, tăng 0,13%; riêng lưu trú và ăn uống 1.654,41 tỷ đồng, giảm 

2,6% do vào tháng cuối hè nên khách du lịch trong nước giảm. Trong tháng 

8/2018, Chi cục Quản lý thị trường đã thực hiện 211 lượt kiểm tra các cơ sở 

SXKD, vận chuyển, mua bán hàng cấm, hàng nhập lậu, phát hiện 43 vụ vi phạm, 

xử lý 44 vụ, thu nộp ngân sách 174,96 triệu đồng. 

Tổng mức bán hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 8 tháng đầu năm 2018 ước 

được 110.233,32 tỷ đồng, tăng 12,29% so cùng kỳ năm trước: Kinh tế nhà nước 

bán được 14.129,36 tỷ đồng, tăng 4,54%, trong đó các doanh nghiệp thương mại 

dịch vụ nhà nước được 13.614,32 tỷ đồng, tăng 5,56% với các mặt hàng chủ 

yếu: 262.083 tấn xăng dầu, tăng 9,17%; 381,96 triệu bao thuốc lá, tăng 0,23%; 

kinh tế tập thể 55,92 tỷ đồng, tăng 7,32%; kinh tế tư nhân, cá thể và hỗn hợp 

94.997,25 tỷ đồng, tăng 13,48%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1.050,79 tỷ 



đồng, tăng 18,59%. Trong tổng mức hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 8 tháng đầu 

năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng được 63.060,06 tỷ 

đồng, tăng 12,94% so cùng kỳ năm trước: Ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống 

11.619,16 tỷ đồng, tăng 16,52%; ngành dịch vụ 7.762,18 tỷ đồng, tăng 15,43%;  

ngành thương mại 41.812,17 tỷ đồng, tăng 11,73% và ngành dịch vụ lữ hành 

1.866,55 tỷ đồng, tăng 8,62%. 

b. Du lịch 

Doanh thu du lịch tháng 8/2018 ước được 2.101,65 tỷ đồng, giảm 17,02% 

so tháng trước ; khách lưu trú 646,5 nghìn lượt khách với 1.730 nghìn ngày 

khách, giảm lần lượt là 4,56% và 9,91%. Tính chung 8 tháng đầu năm 2018, 

doanh thu du lịch được 14.493,68 tỷ đồng, tăng 29% so cùng kỳ năm trước ; 

khách lưu trú được  4.377 nghìn lượt người với 12.284,89 nghìn ngày khách, 

tăng lần lượt là 15,32% và 25,46%, trong đó 1.882,85 nghìn lượt khách quốc tế , 

với 6.833,42 nghìn ngày khách quốc tế , tăng lần lượt là 43,64% và 55,05% chủ 

yếu khách Trung Quốc, Liên bang Nga và Hàn Quốc. Để tiếp tục thu hút lượng 

khách du lịch từ Hàn Quốc đến Nha Trang - Khánh Hòa, từ ngày 26/8/2018 

đến 01/9/2018, ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình quảng bá 

hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa tại Seoul - Hàn Quốc; đây là dịp để các 

doanh nghiệp du lịch của tỉnh Khánh Hòa giới thiệu điểm đến, sản phẩm, dịch 

vụ đến thị trường du lịch Hàn Quốc nhằm thu hút lượng khách du lịch đến Nha 

Trang - Khánh Hòa góp phần đa dạng hóa thị trường khách du lịch của tỉnh. 

c. Xuất, nhập khẩu hàng hóa 

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8/2018 được 118,45 triệu USD, tăng 

0,14% so tháng trước: Kinh tế nhà nước 4,5 triêụ USD, tăng 1,13%; kinh tế tập 

thể 250 nghìn USD, tăng 31,23%; kinh tế tư nhân 59 triêụ USD, tăng 0,08%; kinh 

tế có vốn đầu tư nước ngoài 54,7 triêụ USD, tăng 0,02%. Kim ngạch xuất khẩu 

một số mặt hàng chủ yếu như: 3,6 triệu USD máy móc thiết bị và dụng cụ phụ 

tùng, tăng 42,92%; 3,5 triệu USD hàng dệt may, tăng 40,38%; 4,2 triệu USD hàng 

hóa khác, tăng 20,58%; 50 triệu USD hàng thủy sản, tăng 1,65%; 8,2 triệu USD 

cà phê, giảm 17,59%; 6,21 triệu USD gỗ và sản phẩm gỗ, giảm 8,69%; 40,87 

triệu USD phương tiện vận tải và phụ tùng, giảm 3,04%. Tính chung 8 tháng đầu 

năm 2018, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn toàn tỉnh ước được 

895,54 triệu USD, tăng 12,55% so cùng kỳ năm trước: Kinh tế nhà nước 33,85 

triệu USD, giảm 15,53%; kinh tế tập thể 1,62 triệu USD, tăng 21,09%; kinh tế tư 

nhân 449,33 triệu USD, tăng 20,91% và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 



410,74 triệu USD, tăng 7,34%. 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; 

281,65 triệu USD phương tiện vận tải và phụ tùng, tăng 27,91%; 25,25 triệu USD 

gỗ tăng 21,63%; 371,16 triệu USD hàng thủy sản, tăng 15,17%; 2,99 triệu USD 

sản phẩm mây, tre, cói và thảm, tăng 12,51%; 27,39 triệu USD máy móc thiết bị 

và dụng cụ phụ tùng, tăng 8,77%. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng 

thấp hoặc giảm như: 31,61 triệu USD hàng hóa khác, tăng 2,65%; 370 nghìn 

USD sắn và sản phẩm từ sắn, giảm 77,12%; 1,39 triệu USD hạt điều, giảm 

45,93%; 18,18 triệu USD sản phẩm từ gỗ, giảm 30,17%; 1,33 triệu USD đá quí, 

kim loại quí và sản phẩm, giảm 26,49%; 43,51 triệu USD hàng dệt may, giảm 

15,17%; 87,61 triệu USD cà phê, giảm 1,61%. 

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 8/2018 được 62,8 triệu USD, giảm 

10,44% so tháng trước: Kinh tế nhà nước được 5,6 triệu USD, tăng 55,3%; kinh 

tế tư nhân được 28,5 triệu USD, giảm 1,59%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

28,7 triệu USD, giảm 23,58%. Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu 

như: 24,5 triệu USD hàng thủy sản, tăng 10,22%; 2,5 triệu USD vải các loại, 

tăng 9,38%; 5 triệu USD thức ăn gia súc và nguyên liệu, tăng 5,31%; 1,2 triệu 

USD nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày, tăng 4,08%; 5,2 triệu USD sắt thép các 

loại, giảm 47,72%; 5 triệu USD nguyên phụ liệu thuốc lá, giảm 34,53%; 9,06 

triệu USD máy móc, thiết bị phụ tùng, giảm 25,59%; 7,5 triệu USD hàng hóa 

khác, giảm 9,2%. Tính chung 8 tháng đầu năm 2018, kim ngạch nhập khẩu hàng 

hóa ước được 497,15 triệu USD, tăng 19,46% so cùng kỳ năm trước: Kinh tế 

nhà nước 54,63 triệu USD, giảm 10,85%; kinh tế tư nhân 200,02 triệu USD, 

tăng 36,27%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 242,5 triệu USD, tăng 16,53%. 

Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng cao so cùng kỳ năm trước như: 

1,19 triệu USD hóa chất và sản phẩm hóa chất, tăng 1,92 lần; 21,45 triệu USD 

thức ăn gia súc và nguyên liệu, tăng 1,43 lần; 64,65 triệu USD sắt thép các loại, 

tăng 66,11%; 170,67 triệu USD hàng thủy sản, tăng 37,01%; 65,07 triệu USD 

hàng hóa khác, tăng 30,72%; 362,64 nghìn USD lúa mỳ, tăng 27,47%; 4,39 triệu 

USD kim loại thường khác, tăng 23,98%; 4,18 triệu USD nguyên phụ liệu dược 

phẩm, tăng 16,42%. Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng thấp hoặc 

giảm như: 12,08 triệu USD vải các loại, tăng 7,61%; 48,82 triệu USD nguyên 

phụ liệu thuốc lá, tăng 1,71%; 655,73 nghìn USD gỗ và sản phẩm từ gỗ, giảm 

88,5%; 1,45 triệu USD chất dẻo nguyên liệu, giảm 37,03%; 2,02 triệu USD sản 

phẩm từ kim loại thường khác, giảm 27,33%; 7,89 triệu USD nguyên phụ liệu 



dệt, may, da, giày, giảm 15,59%; 85,7 triệu USD máy móc thiết bị, dụng cụ phụ 

tùng khác, giảm 10,19%; 3,77 triệu USD giấy các loại và sản phẩm từ giấy, 

giảm 9,72%. 

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

Giá dầu Diezel được Bộ Tài chính điều chỉnh hai lần tăng vào ngày 

07/8/2018 và ngày 22/8/2018 với mức tăng chung của giá giá dầu Diezel 450 

đ/lít đã tác động đến chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2018, tăng 0,56% so tháng 

trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 4 nhóm hàng có chỉ số giá 

tăng so tháng trước như: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao nhất với 

1,22%, trong đó nhóm thực phẩm tăng 2,15% do giá thịt lợn và thực phẩm liên 

quan tăng mạnh, các nhóm thực phẩm khác tăng đáng kể (hàng thủy sản tươi 

sống tăng 2,04% do nhu cầu tăng cao; nhóm rau tươi, khô và chế biến tăng 

1,57%;..); nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,4% (giá 

điện sinh hoạt bình quân tăng 1,14%, giá nước sinh hoạt bình quân tăng 0,19% 

do thời tiết nắng nóng nhu cầu sử dụng điện, nước tăng cao; giá gas tăng 3,06%; 

giá dầu hỏa tăng 0,69% làm cho chỉ số nhóm chất đốt tăng 2,67%); thiết bị và đồ 

dùng gia đình tăng 0,19%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,02%. Riêng nhóm 

văn hóa, giải trí, du lịch giảm 0,09%; nhóm giao thông giảm 0,06%; hàng hóa và 

dịch vụ khác có chỉ số giảm 0,01%. Các nhóm còn lại như: Đồ uống và thuốc lá; 

thuốc và dịch vụ y tế; bưu chính, viễn thông; giáo dục có chỉ số giá ổn định.  

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2018 tăng 1,99% so tháng 12/2017 và tăng 

3,36% so cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 8 tháng đầu năm 

2018 tăng 3,04% so chỉ số giá 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 

4,59%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 3,77%; nhà ở, điện nước, chất đốt, vật 

liệu xây dựng tăng 3,08%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,63%; đồ uống và 

thuốc lá tăng 0,25%; hàng hóa, dịch vụ khác tăng 2,22%; thiết bị và đồ dùng gia 

đình tăng 1,2%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,73% và giáo dục tăng 

0,14%; riêng nhóm thuốc và dịch vụ y tế giảm 5,52% do chính sách điều chỉnh 

giảm giá dịch vụ y tế theo Thông tư 15/2018/TT/BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y 

tế; nhóm bưu chính, viễn thông có chỉ số giá ổn định. 

Giá bán lẻ bình quân chung một số mặt hàng tháng 8/2018: Gạo tẻ ngon 

(Gò Công) 17.717 đồng/kg; gạo nếp thường 16.884 đồng/kg; gà mái ta còn sống 

102.971 đồng/kg; thịt lợn mông sấn 91.968 đồng/kg; thịt bò bắp 207.668 

đồng/kg; trứng vịt 31.055 đồng/10 quả; cá thu khúc giữa 271.486 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) 369.996 đồng/bình; vàng 99,99% 3.661 

nghìn đồng/chỉ; đô la Mỹ 23.440 đồng/USD. 

Chỉ số giá vàng tháng 8/2018 giảm 0,3% so tháng trước, tăng 0,08% so 

tháng 12/2017 và tăng 0,61% so cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 

8/2018 tăng 1,11% so tháng trước, tăng 2,92% so tháng 12/2017 và tăng 2,99% 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 8/2018 ước 

được 564,83 tỷ đồng, tăng 6,11% so tháng trước: Vận tải hành khách được 

196,25 tỷ đồng, tăng 6,46%; vận tải hàng hóa 252,73 tỷ đồng, tăng 6,23%; kho 

bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải
1
 được 115,85 tỷ đồng, tăng 5,27%. 

 Tính chung 8 tháng đầu năm 2018, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ 

hỗ trợ vận tải ước được 4.109,68 tỷ đồng, tăng 7,75% so cùng kỳ năm trước: 

Vận tải hành khách được 1.351,77 tỷ đồng, tăng 9,33%; vận tải hàng hóa được 

1.892,15 tỷ đồng, tăng 12,92%; kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải
1
 được 865,76 

tỷ đồng, giảm 4,03%. Trong tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ 

vận tải: Vận tải đường bộ 2.708,95 tỷ đồng, tăng 12,34%; vận tải đường thủy 

148,76 tỷ đồng, tăng 11,26%; vận tải đường sắt 161,62 tỷ đồng, tăng 4,63%; vận 

tải đường hàng không
2
 224,59 tỷ đồng, tăng 5,64%. 

Vận chuyển hành khách đường bộ và đường thủy 8 tháng đầu năm 2018 

ước được 35.376,8 nghìn lượt người, tăng 9,45% so cùng kỳ năm trước (đường 

bộ được 33.891,5 nghìn lượt người và đường biển được 1.485,3 nghìn lượt 

người, tăng lần lượt là 9,5% và 8,4%); luân chuyển hành khách 1.984.042,1 

nghìn lượt người.km, tăng 9,5% (đường bộ 1.969.084,8 nghìn lượt người.km và 

đường biển 14.957,3 nghìn lượt người.km tăng lần lượt là 9,5% và 9,59%). 

Vận chuyển hàng hóa đường bộ và đường thủy 8 tháng đầu năm 2018 ước 

được 26.194,6 nghìn tấn, tăng 12,92% so cùng kỳ năm trước (đường bộ được 

25.966,1 nghìn tấn và đường biển được 228,5 nghìn tấn, tăng lần lượt là 12,91% 

và 13,23%); luân chuyển hàng hóa 2.420.284,6 nghìn tấn.km, tăng 12,84% 

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



(đường bộ 2.027.122,6 nghìn tấn.km và đường biển 393.162 nghìn tấn.km, tăng 

lần lượt là 12,82% và 12,98%). 

Vận chuyển hành khách đường sắt 8 tháng đầu năm 2018 ước được 

532.696 lượt người, tăng 3,43% so cùng kỳ năm trước; luân chuyển hành khách 

232.371,47 nghìn lượt người.km, tăng 3,32%; vận chuyển hàng hóa 10.694 tấn, 

tăng 5,82%; luân chuyển hàng hóa 10.491,98 nghìn tấn.km, tăng 2,57%.  

Vận chuyển hành khách đường hàng không
2
 đón được 725.412 lượt người 

lên xuống sân bay với 2.464 lần cất và hạ cánh; tăng lần lượt là 4,97% và 1,27% 

so cùng kỳ năm trước. 

b. Bưu chính, viễn thông 

Tính đến cuối tháng 8/2018, số thuê bao điện thoại phát triển mới được 

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

178.058 thuê bao; tổng doanh thu bưu chính , viễn thông ước được 1.133,16 tỷ 

đồng, tăng 1,3% so cùng kỳ năm trước ; với 36,56 nghìn bưu kiêṇ đi có cước , 

tăng 1,27%; 68,2 nghìn bức thư và điêṇ chuyển tiền , tăng 0,84%; phát hành báo 

chí được 13.843 nghìn tờ, cuốn, tăng 0,79%. 

6. Tài chính, ngân hàng 

 a. Tài chính 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tháng 8/2018 ước đạt 

1.976,2 tỷ đồng: Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 499,93 tỷ đồng và thu 

từ SXKD trong nước 1.476,27 tỷ đồng. Tính chung 8 tháng đầu năm 2018, tổng 

thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước được 17.336,21 tỷ đồng, tăng 

29,46% so cùng kỳ năm trước: Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 7.090,3 tỷ 

đồng, tăng 60,97% và thu từ SXKD trong nước 10.245,91 tỷ đồng, tăng 14,02%. 

Trong tổng thu nội địa có các khoản thu tăng như: Thu tiền sử dụng đất 1.418 tỷ 

đồng, tăng 77,86%; thu khác ngân sách 462 tỷ đồng, tăng 73,68%; thu thuế thu 

nhập cá nhân 778,1 tỷ đồng, tăng 55,06%; thu lệ phí trước bạ 380 tỷ đồng, tăng 

40,22%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản 40,1 tỷ đồng, tăng 28,18%; thu phí 

và lệ phí 541 tỷ đồng, tăng 27,65%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài 314,5 tỷ đồng, tăng 20,79%; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công 

sản 36,4 tỷ đồng, tăng 17,12%; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 

2.060,8 tỷ đồng, tăng 10,93%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 13,5 tỷ 

đồng, tăng 10,37%; thu xổ số kiến thiết 157,5 tỷ đồng, tăng 7,21%; thu từ doanh 

nghiệp nhà nước trung ương 356,7 tỷ đồng, tăng 7,12%; thu thuế bảo vệ môi 



trường 489 tỷ đồng, tăng 6,64%. Các khoản thu giảm như: Thu từ khu vực công 

thương nghiệp ngoài quốc doanh 2.743 tỷ đồng, giảm 5,05%; thu hồi vốn, lợi 

nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN 304 tỷ đồng, giảm 

15,26%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 151 tỷ đồng, giảm 55,23%; thu 

thuế sử dụng đất nông nghiệp 45 triệu đồng, giảm 65,38%; thu tiền bán và thuê 

nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 260 triệu đồng, giảm 97,4%. 

Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước địa phương tháng 8/2018 ước đạt 

978,7 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 368 tỷ đồng; chi thường xuyên 

610,2 tỷ đồng. Tính chung 8 tháng đầu năm 2018, tổng chi cân đối ngân sách 

nhà nước địa phương ước được 6.919,62 tỷ đồng, bằng 69,24% dự toán, trong 

đó chi đầu tư phát triển được 3.061,65 tỷ đồng, bằng 84,11% (riêng chi đầu tư 

xây dựng cơ bản 465,02 tỷ đồng, bằng 53,72%); chi thường xuyên 3.851,36 tỷ 

đồng, bằng 63,47% với các khoản chi như: Chi sự nghiệp kinh tế 605,06 tỷ 

đồng, bằng 69,71%; chi sự nghiệp văn xã 2.249,9 tỷ đồng, bằng 62,78%; chi 

quản lý hành chính 750,17 tỷ đồng, bằng 64,58%; chi quốc phòng an ninh 162,5 

tỷ đồng, bằng 84,98%; chi khác ngân sách 83,73 tỷ đồng, bằng 31,8%. So cùng 

kỳ năm trước, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước địa phương tăng 17,56%, 

trong đó chi đầu tư phát triển tăng 32,77%, chi thường xuyên tăng 11,12%. 

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. 

Các Chi nhánh TCTD đã chủ động cân đối nguồn vốn cho vay các nhu 

cầu vốn của khách hàng, thực hiện tốt các chương trình kinh tế, mặt bằng lãi 

suất ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn ngân hàng. Ước 

đến cuối tháng 8/2018, huy động vốn toàn tỉnh ước được 78.090 tỷ đồng, tăng 

11,23% so với cùng kỳ năm trước: Huy động bằng đồng Việt Nam 76.130 tỷ đồng, 

tăng 11,36%; huy động bằng ngoại tệ 1.960 tỷ đồng, tăng 6,52%. Dư nợ cho vay 



của các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 8/2018 ước được 74.550 tỷ đồng, tăng 

22,49% so cùng kỳ năm trước: Dư nợ bằng đồng Việt Nam 69.370 tỷ đồng, tăng 

23,75%; dư nợ bằng ngoại tệ 5.180 tỷ đồng, tăng 7,76%. Vốn tín dụng được phân 

bổ hợp lý, hướng tới các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu 

tiên của Chính phủ. 

7. Một số tình hình xã hội 

a. Giáo dục 

Về kỳ thi THPT quốc gia 2018, kết quả tốt nghiệp THPT toàn tỉnh (sau 

phúc khảo) đạt 98%, tăng 1,6% so với năm học trước. Tỷ lệ thí sinh đạt 15 điểm 

trở lên của 3 môn thi tổ hợp xét tuyển sinh vào hệ cao đẳng, đại học đạt 77,2%, 

tăng 6,16% so năm học trước. Cùng với đó, công tác khen thưởng cho các học 

sinh có thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia cũng được lãnh 

đạo UBND tỉnh quan tâm, khuyến khích, động viên kịp thời đối với 304 học 

sinh đạt thủ khoa và đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 

(học sinh đạt thủ khoa tốt nghiệp THPT được UBND tỉnh tặng bằng khen và 

tiền thưởng 10 triệu đồng; 19 học sinh đạt từ 26 điểm trở lên tổng điểm 3 môn 

thi được UBND tỉnh tặng bằng khen và tiền thưởng 05 triệu đồng; 75 học sinh 

đạt từ 25 điểm đến cận 26 điểm được UBND tỉnh tặng bằng khen và tiền thưởng 

03 triệu đồng; 209 học sinh đạt từ 24 điểm đến cận 25 được Sở Giáo dục và Đào 

tạo tặng giấy khen và tiền thưởng 01 triệu đồng). Nhân dịp này, Quỹ Khuyến 

học, Quỹ Khuyến tài trong tỉnh tặng thưởng cho 01 học sinh thủ khoa và 04 học 

sinh có điểm thi xét tuyển đại học cao nhất, mỗi học sinh 2 triệu đồng. 

Trong tháng, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội 

nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và chỉ đạo các trường trên địa bàn toàn tỉnh tổ 

chức khai giảng năm học mới 2018-2019, tựu trường và thực hiện kế hoạch giảng 

dạy theo Quyết định số 2055/QĐ-CTUBND ngày 18/7/2018 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Khánh Hòa và đã hoàn thành việc bồi dưỡng chính trị hè cho hơn 3.000 cán 

bộ quản lý và giáo viên các đơn vị trực thuộc và lãnh đạo các phòng giáo dục và 

đào tạo; ngoài ra còn tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán 

bộ quản lý và giáo viên các cấp học ở tất cả các bộ môn.  

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 8/2018, đã 



khám chữa bệnh cho 351,14 nghìn lượt người; điều trị nội trú 17,1 nghìn lượt; 

phẫu thuật 2.162 ca; ghi nhận 263 ca sốt xuất huyết; 10 ca sốt rét; 41 ca bệnh 

Tay-Chân-Miệng. Tính đến 8 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh ghi nhận  

607 ca Tay-Chân-Miệng; 1.558 ca sốt xuất huyết; 322 ca viêm gan do vi rút; 473 

ca bệnh thủy đậu; 45 ca bệnh do vi rút Adeno; 298 ca có biểu hiện rối loạn tiêu 

hóa sau khi ăn; đã thực hiện tiêm chủng đủ liều cho 12.535 trẻ em dưới 1 tuổi; 

tiêm sởi mũi 2 cho 12.530 trẻ em 18 tháng tuổi; tiêm UV2+ cho 15.484 phụ nữ 

có thai; tiêm UV2 và UV2+ cho 518 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 2.191 người, trong đó 1.171 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 73 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-

19/8/2018); Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-

02/9/2018) và kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-

20/8/2018), thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan với 70 phướn, 250 cờ 

Đảng, cờ Tổ quốc, 190 cờ màu. Trung tâm Điện ảnh tỉnh tổ chức chiếu phim lưu 

động với 118 buổi chiếu phim phục vụ đồng bào các dân tộc miền núi, hải đảo, 

vùng sâu, vùng xa với 21,44 nghìn lượt người xem. Trung tâm Văn hóa, Nhà hát 

Nghệ thuật truyền thống và Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng biểu diễn nghệ thuật 

với 33 buổi nhằm phục vụ du khách và nhân dân. Thư viện tỉnh phục vụ 13.033 

lượt độc giả (4.611 lượt thiếu nhi, 8.326 lượt người lớn, 96 lượt bạn đọc truy cập 

internet), luân chuyển sách báo tại chỗ 48.418 lượt; thực hiện cấp phát, gia hạn 

thẻ bạn đọc với 203 thẻ. 

Về thể thao thành tích cao, các đội thể thao đã tham gia tập luyện và thi 

đấu các giải quốc gia, thành tích đạt được trong tháng 8/2018 là 32 bộ huy 

chương (13 vàng, 10 bạc và 09 đồng), 06 vận động viên kiện tướng và 17 vận 

động viên cấp I; nâng tổng số huy chương đạt được từ đầu năm đến ngày 

05/8/2018 là 180 bộ huy chương các loại (62 vàng, 63 bạc và 55 đồng); 18 vận 

động viên kiện tướng và 22 vận động viên cấp I. 

d. Tai nạn giao thông 

Từ ngày 16/7/2018 đến 15/8/2018, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 vụ tai 

nạn và va chạm giao thông đường bộ làm chết 15 người, bị thương 06 người; tai 

nạn giao thông đường sắt xảy ra 02 vụ, làm chết 02 người. Trong 8 tháng đầu 

năm 2018 (từ ngày 16/12/2017 đến ngày 15/8/2018), trên địa bàn tỉnh xảy ra 89 

vụ tai nạn và va chạm giao thông đường bộ làm chết 94 người, bị thương 23 



người; tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 04 vụ, chết 04 người. So với cùng kỳ 

năm trước, số vụ tai nạn và va chạm giao thông đường bộ giảm 27 vụ, số người 

chết giảm 11 người, bị thương giảm 15 người; số vụ tai nạn đường sắt giảm 05 

vụ, số người chết giảm 04 người, bị thương giảm 01 người. 

e. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường 

  Trong tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 05 vụ cháy; ước tính giá trị thiệt 

hại là 411 triệu đồng. Tính chung 8 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã 

xảy ra 48 vụ cháy làm chết 01 người, bị thương 03 người; ước tính tổng giá trị 

thiệt hại là 83,14 tỷ đồng./. 
 


