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Như chớp mắt, tháng mười hai gõ cửa,
Một năm dài vội vã sắp qua đi.

Dòng thời gian cuồn cuộn cuốn ta đi
Giữa cuộc sống và bộn bề công việc.

Như cành khô chờ ngày bung lộc biếc,
Như nhành mai chờ lúc nhuộm sắc vàng,

Người công nhân cần mẫn những đơn hàng
Mong năm hết được đủ đầy đón Tết.

Dù khó khăn chẳng buông lời nhọc mệt
Vẹn tin yêu gửi trọn ở nơi này.

Như đàn ong góp mật mỗi từng ngày,
Cùng chung sức dưới lá cờ Khánh Việt.

Những năm qua thị trường luôn khắc nghiệt,
Thuế tăng cao, nguyên vật liệu cũng cao.

Thêm thiên tai, bão lũ biết làm sao
Nếu không gắng, một lòng trên xuống dưới.

Đã định hình những mục tiêu năm tới,
Sản lượng tăng, tăng trưởng lại doanh thu,

Những dự án kịp tiến độ trơn tru
Giữ vị thế Nhà máy qua sóng gió.

Nhưng trước mắt là muôn trùng gian khó,
Thương trường kia vẫn khốc liệt từng giờ.

Nhà máy mới, Trảng É còn đợi chờ
Ngày dời chuyển sẽ gian nan chồng chất.

Nhưng hề gì, còn bàn tay khối óc,
Lửa tôi rèn ý chí quyết vươn lên.

Khatoco phát triển được vững bền
Từ ngày xưa có bao giờ khuất phục.

Từ tay nghề luyện sao cho thành thục,
Học hỏi thời công nghệ 4.0

Chuẩn quy trình, ISO gấp rút xong,
Vững tâm thế tiến vào thời kỳ mới.

Giữ nội lực phát huy là trọng yếu,
Một niềm tin tay nắm chặt đồng lòng.

Mỗi chặng đường dẫu có lúc thăng trầm
Là dấu son không lúc nào phai nhạt.

Năm cũ qua, rộn ràng lên khúc hát
Chờ tàn đông, xuân đến Tết đong đầy.

Sống hết mình chẳng hối tiếc mỗi ngày,
Xuân tươi mới, yêu thương người Khánh Việt!
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Lê Tiến Anh

 Năm 2019 đi qua với nhiều 
khó khăn và thách thức đối với 
hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Tổng công ty Khánh Việt. 
Bên cạnh việc tiếp tục khắc 
phục những hậu quả của thiên 
tai bão lũ hai năm liên tiếp 2017 
- 2018 để lại vẫn chưa được tháo 
gỡ từ cơ chế chính sách, những 
khó khăn biến động của địa 
phương đã tác động không nhỏ 
đến công tác điều hành của 
Tổng công ty trên nhiều lĩnh 
vực hoạt động. Chính sách điều 
chỉnh thuế suất thuế tiêu thụ 
đặc biệt từ 70% lên 75%, phí 
phòng chống tác hại thuốc lá 
tăng từ 1,5% lên 2% đã ảnh 
hưởng đến hoạt động cốt lõi của 
ngành thuốc lá. Tuy nhiên, cùng 
với sự nỗ lực không ngừng của 
tập thể CBCNV Tổng công ty 
Khánh Việt , chúng ta đã vượt 
qua khó khăn để hoàn thành kế 
hoạch được giao. Đây là tín hiệu 
đáng mừng cho thấy truyền 
thống vượt khó của chúng ta 
vẫn được giữ vững. Doanh thu 
hợp nhất ước đạt 7.338 tỷ đồng; 
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 
ước đạt 325 tỷ đồng; Kim ngạch 
xuất khẩu ước đạt 49 triệu USD; 
Nộp ngân sách ước đạt trên 
3000 tỷ đồng, trong đó nộp tại 
tỉnh Khánh Hòa 2.650 tỷ đồng, 

hoàn thành kế hoạch Tỉnh giao 
và tăng gần 4% so với năm 2018. 
Nhìn lại chặng đường đã qua, 
kết quả đạt được năm 2019 đã 
cho thấy sự tiến bộ đáng kể 
trong hoạt động của các đơn vị 
thành viên. Các ngành sản xuất 
đang cố gắng phát huy tính chủ 
động và nỗ lực trong việc áp 
dụng các công cụ quản trị tiên 
tiến trong việc ra quyết định 
kinh doanh nhằm khắc phục 
những khó khăn hiện hữu, giữ 
vững hoạt động hiện tại và phát 
triển đến các khu vực mới theo 
các chiến lược đã đề ra. 
 Bước vào năm 2020 là năm 
cuối của chặng đường 05 năm 
trong chiến lược phát triển giai 
đoạn 2016 - 2020. Đây là giai 
đoạn đánh dấu sự thay đổi lớn 
trong cải cách phương pháp làm 
việc và tư duy hành động . “ Đổi 
mới tư duy - Phát huy nội lực” 
luôn là động lực phát triển. Đổi 
mới tư duy quản trị chiến lược, 
bám sát chiến lược mục tiêu, 

quản trị rủi ro đi cùng với đó là 
hành động cụ thể trong việc 
trao quyền chủ động rộng hơn, 
phát huy tối đa năng lực sáng 
tạo cho các đơn vị thành viên. 
Tuy nhiên, bên cạnh những 
thành tích đã đạt được vẫn còn 
tồn tại một số hạn chế đó chính 
là tính phối hợp và đồng bộ 
trong chiến lược của các đơn vị 
thành viên, tính nhất quán 
xuyên suốt trong từng ngành 
kinh doanh nói riêng và trên 
toàn Tổng công ty nói chung 
còn bất cập. Để khắc phục được 
tồn tại này, vai trò định hướng 
và quản trị chiến lược của Văn 
phòng Tổng công ty cần phải 
được phát huy tốt hơn nữa. Việt 
Nam ngày càng hội nhập sâu 
rộng hơn, thế giới ngày càng 
phẳng hơn và tốc độ thay đổi 
của môi trường kinh doanh 
ngày càng cao, chính vì thế, việc 
xây dựng chiến lược không phải 
là công việc của mỗi nhiệm kỳ, 
mà cần được xác định là công 
việc định kỳ của các cấp lãnh 
đạo, nhất là đội ngũ lãnh đạo 
quản lý cấp cao. Các chiến lược 
không phù hợp với môi trường 
kinh doanh thì cần phải được 
điều chỉnh để phát huy tốt năng 
lực và chủ động đón nhận cơ 
hội mới. Đồng thời, các chiến 
lược đã đề ra phải được bám sát, 
các quyết định kinh doanh cần 
được xác định dựa trên định 
hướng của chiến lược đề ra 
nhằm tránh những sự lãng phí 
nguồn lực không cần thiết. 
Chính vì thế, các KPI được xây 
dựng để đo lường kết quả cần 
phải phản ánh và thể hiện tốt 
kết quả của chiến lược đề ra, 
KPI của cá nhân phải phải phù 
hợp, nhất quán với KPI của 
phòng ban, KPI của đơn vị, KPI 
của toàn ngành và toàn Tổng 
công ty.

 Năm 2020 đồng thời là 
năm khởi đầu của một thập niên 
mới và chắc chắn sẽ đi kèm với 
nhiều thách thức và cơ hội mới. 
Điển hình nhất đó là cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư 
(cách mạng công nghiệp 4.0) 
được cụ thể hóa với những chỉ 
đạo quyết liệt, định hướng rõ 
ràng của Chính phủ trong việc 
xác định áp dụng khoa học, 
công nghệ đặc biệt là công nghệ 
số vào sản xuất kinh doanh 
nhằm nâng cao năng suất lao 
động và tận dụng cơ hội để bứt 
phá rút ngắn khoảng cách với 
thế giới. Trong những năm qua, 
Ban lãnh đạo đã có một số 
quyết định rất đúng đắn và phù 
hợp với đường lối của Đảng và 
Nhà nước trong việc chủ động 
tham gia cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0. Cụ thể, chúng ta đã 
chủ động đầu tư dây chuyền sản 
xuất thuốc lá tiên tiến nhất 
nhằm nâng cao tính tự động hóa 
và gia tăng năng suất lao động. 
Và gần đây nhất chính là quyết 
định phê duyệt chủ trương đầu 
tư hệ thống hoạch định nguồn 
lực doanh nghiệp (ERP) nhằm 
nâng cao năng lực quản trị và 
hoạch định nguồn lực trong 
thời kỳ kinh tế số. 
 Tuy nhiên, chúng ta cần 
phải nhận thức được những 
thách thức to lớn đi kèm:
 Một là, việc duy trì ý chí và 
sự quyết tâm của ban lãnh đạo 
đối với việc áp dụng công nghệ 
mới. Việc thay đổi bao giờ cũng 
rất khó khăn, chính vì thế, sự 
quyết tâm, tính kiên định và 
quyết đoán của ban lãnh đạo 
đóng một vai trò vô cùng quan 
trọng. Việc cân bằng duy trì giữa 
lợi ích ngắn hạn và lợi ích dài 
hạn, và đặc biệt là sự đánh đổi 
giữa ngắn hạn và dài hạn đặt ra 
áp lực vô cùng lớn đối với vai trò 

lãnh đạo của người đứng đầu 
các đơn vị nói riêng và Tổng 
công ty nói chung.
 Hai là, việc thay đổi tư duy 
nhận thức và tư duy quản trị 
trong công việc. Điều này đã 
được thể hiện trong những chỉ 
đạo từ năm 2017 của Hội đồng 
thành viên và Ban Tổng Giám 
đốc và cần được phát huy nhiều 
hơn nữa trong giai đoạn kế tiếp. 
Đặc biệt, việc quản trị và đưa ra 
quyết định cần dựa nhiều hơn 
vào việc phân tích dữ liệu, trong 
thời đại số hiện nay, dữ liệu lớn 
đang là nguồn tài nguyên vô 
cùng quý giá chờ được khai phá. 
Tiến một bước trong việc khai 
phá nguồn tài nguyên này sẽ 
giúp chúng ta tiến một bước 
trên con đường nâng cao được 
năng lực cạnh tranh và phát 
triển bền vững.
 Ba là, khoa học và công 
nghệ tiên tiến yêu cầu một 
nguồn nhân lực với chất lượng 
cao để khai thác tối đa lợi ích 
mà khoa học và công nghệ đem 
lại, đặc biệt là công nghệ số và tự 
động hóa. Bên cạnh việc thu 
hút nhân tài, việc đào tạo, bồi 
dưỡng kiến thức cho CBCNV 
cần được đầu tư và chú trọng 
hơn. Chúng ta cần có cơ chế để 
tiếp thu, lưu trữ và đặc biệt là 
truyền đạt kiến thức cho 

CBCNV; kiến thức cần được 
xem là nguồn tài nguyên và tài 
sản của doanh nghiệp bên cạnh 
các tài sản khác.
 Cuối cùng, sự đồng lòng, 
quyết tâm và đoàn kết nhìn về 
một hướng của toàn thể 
CBCNV Tổng công ty Khánh 
Việt sẽ là chất xúc tác, là động 
lực cực kỳ quan trọng và không 
thể thiếu để chúng ta vững 
bước tiến lên trên con đường 
phát triển bền vững phía trước 
và để ngọn đuốc 35 năm vẫn 
mãi tiếp tục cháy sáng và trở 
thành ngọn đuốc 50 năm, 100 
năm...
 Bước vào Mùa Xuân lần 
thứ 37 trong một vị thế mới, 
truyền thống của các thế hệ 
luôn được gìn giữ và phát huy, 
tập thể CBCNV của Tổ hợp 
Công ty mẹ - Công ty con Tổng 
công ty Khánh Việt đoàn kết 
một lòng, quyết tâm hoàn 
thành kế hoạch năm 2020 và 
chiến lược phát triển giai đoạn 
2016 -2020, lập thành tích chào 
mừng Đại hội Đảng bộ Tổng 
công ty Khánh Việt lần thứ XI, 
tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối 
lần thứ VI, Đại hội Đảng bộ 
Tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội 
toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng
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Công đoàn TCT Khánh Việt

Phan �ị Hường
NMTL Khatoco Khánh Hòa

Tiếp bài “Doanh nghiệp vì ...”

 Tình hình kinh doanh khó 
khăn ảnh hưởng đến việc làm và 
thu nhập, dẫn đến tâm lý người 
lao động ít nhiều bị dao động, 
đòi hỏi người quản lý cần có giải 
pháp kịp thời để ổn định tư 
tưởng cũng như hoạt động sản 
xuất. 
 Trong buổi sinh hoạt 
chuyên đề “Lãng phí trong sản 
xuất” mà tôi được tham gia, hiệu 
ứng tích cực đã tạo nên sự hưởng 
ứng của tập thể người lao động 
Phân xưởng 3. 
 Tâm lý chung của con người 
là “dĩ hòa vi quý, an phận”, 

không muốn làm mất lòng người 
khác, bao che lẫn nhau, vô hình 
chung đã gây ra những lãng phí 
không nhỏ trong hoạt động sản 
xuất. 
 Nhưng với sự dẫn dắt khéo 
léo, sự động viên, khơi gợi của 
sếp thì tâm lý e dè đã được tháo 
gỡ, thay vào đó là những ý kiến 
thẳng thắn trên tinh thần xây 
dựng, họ đã mạnh dạn nêu lên 
quan điểm của mình. Hàng loạt ý 
kiến về nguyên nhân gây lãng phí 
trong sản xuất cũng như cách 
ngăn ngừa, hạn chế lãng phí đã 
được nêu ra với mong muốn phải 
khắc phục triệt lãng phí trong sản 
xuất. Khi bản thân mỗi người lao 
động đã nhận diện được những 
lãng phí trong sản xuất thì chính 
họ sẽ tìm ra những giải pháp khắc 
phục hiệu quả nhất.
 Trong buổi sinh hoạt, tôi 

nhận thấy sự cam kết từ Ban quản 
lý Phân xưởng, cũng như sự tin 
tưởng, cởi mở của người lao động 
khi buổi sinh hoạt kết thúc. Họ đã 
quyết tâm xây dựng một tập thể 
vững mạnh với mong muốn trở 
lại thời kỳ mà ai cũng ngưỡng mộ 
những thành viên được làm việc 
tại nơi đây. 
 Một cánh én sẽ không làm 
nên mùa xuân, nhưng nếu có 
nhiều cá nhân từ các bộ phận có 
những buổi thảo luận, trao đổi 
thẳng thắn trên tinh thần xây 
dựng, kịp thời điều chỉnh những 
bất cập, tôi tin rằng không khó 
khăn nào là không thể vượt qua. 
 Các cấp quản lý hãy lắng 
nghe và hành động để tạo sự tin 
tưởng trong tập thể người lao 
động của mình

 Xác định Con người là tài 
sản quý giá nhất của Doanh 
nghiệp, là nhân tố quyết định sự 
thành bại của doanh nghiệp, vì 
vậy trong những năm qua, Lãnh 
đạo và Công đoàn Khatoco luôn 
phối hợp triển khai nhiều 
chương trình hành động thiết 
thực trong công tác chăm lo đời 
sống cho người lao động, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp, chăm 
sóc sức khỏe và nâng cao thu 
nhập cho người lao động...
 Nhận thức vai trò quan 
trọng của lực lượng lao động 
trong việc phát triển sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp và 
trách nhiệm của người sử dụng 
lao động với người lao động. 
Công đoàn đã cùng với chính 
quyền xây dựng nội quy lao 
động với những nội dung quy 
định rõ ràng và phù hợp với đặc 
thù ngành nghề. xây dựng Quy 
chế làm việc ở từng đơn vị thành 
viên, đại diện người lao động ký 
kết �ỏa ước lao động tập thể 
với nhiều nội dung có lợi hơn so 
với Luật lao động quy định. 
Bênh cạnh đó, Công đoàn còn 
phối hợp với chính quyền thành 
lập bộ phận “Tư vấn pháp luật 
cho người lao động”, nhằm giới 
thiệu, hướng dẫn cho người lao 
động về  Luật Công đoàn, Luật 
lao động, luật khiếu nại tố cáo và 
các Luật khác liên quan đến 
người lao động; đồng thời, phổ 
biến  các Quy chế, Quy định do 
Tổng công ty và Công đoàn 
Tổng công ty ban hành. Qua đó, 

giúp người lao động cập nhật 
thông tin kịp thời những vấn đề 
liên quan đến quyền lợi và 
nhiệm vụ của người lao động 
góp phần nâng cao hiểu biết và ý 
thức chấp hành pháp luật của 
người lao động. 
 Ngoài ra, Công đoàn phối 
hợp với chính quyền xây dựng 
Website “Diễn đàn tiếng nói 
người lao động Khatoco”, “Bản 
tin nội bộ” và trang Facebook để 
người lao động thường xuyên 
theo dõi hoạt động của Tổng 
công ty, đồng thời là diễn đàn 
giao lưu, trao đổi kinh nghiệm 
công tác và mọi vấn đề sinh hoạt, 
đời sống của người lao động. 
Qua đó, giúp cho lãnh đạo công 
ty tiếp nhận những tâm tư, 
nguyện vọng và những đề xuất 
góp ý để có những giải pháp giải 
quyết phù hợp  những vướng 
mắc, kiến nghị của người lao 
động...
 Một trong những vấn đề 
trọng tâm mà lãnh đạo và Công 
đoàn Khatoco luôn quan tâm là 
các chế độ chính sách, chăm sóc 
sức khỏe cho người lao động. 
�ường xuyên kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện chế độ chính sách 
như chế độ BHXH, BHYT; 
BHTN 24/24; chế độ bồi 
dưỡng độc hại; kiểm tra việc ký 
kết hợp đồng lao động; tham gia 
xây dựng định mức lao động 
đảm bảo hài hoà và hợp lý với 
sức khoẻ người lao động ở từng 
lĩnh vực ngành nghề, đảm bảo 
người lao động an tâm làm việc. 

Tổ chức bếp ăn tập thể để đảm 
bảo bữa ăn ngon, chất lượng, hợp 
vệ sinh an toàn thực phẩm.
 Trong năm 2019, Công 
đoàn đã phối hợp với Ban Tổng 
giám đốc bổ sung và ban hành 
Quy chế chăm sóc sức khỏe 
người lao động. �eo đó, 100% 
người lao động được khám sức 
khỏe định kỳ với những danh 
mục, mức khám cao hơn so với 
Nhà nước quy định, khám bệnh 
nghề nghiệp cho người lao động 
làm việc trong môi trường nặng 
nhọc, độc hại; sau khi khám sức 
khoẻ đều có phân loại và sắp xếp 
công việc phù hợp với sức khoẻ 
người lao động; đồng thời, Tổng 
công ty đã ban hành quy định về 
chăm sóc sức khỏe người lao 
động cho những cán bộ thuộc 
nhóm đối tượng 1, 2, 3, 4 được 
khám sức khỏe tại các bệnh viện 
có chất lượng cao tại TP Hồ Chí 
Minh như Bệnh viện Pháp Việt, 
Y Dược, Vinmec..., tham mưu với 
chính quyền tổ chức cho hơn 
900 người lao động tại các đơn vị 
đi tham quan trong và ngoài 
nước với số tiền trên 7 tỉ đồng. 
       Nhằm đảm bảo an toàn và ý 
thức trách nhiệm cho công nhân 
lao động, ban lãnh đạo và công 
đoàn Khatoco đã tổ chức cho 
toàn thể CBCNV tập huấn, huấn 
luyện công tác đảm bảo an toàn 
lao động, phòng chống cháy 

nổ....Qua đó, giúp người lao động 
ý thức được việc nâng cao trách 
nhiệm trong việc giữ gìn vệ sinh 
môi trường, ngăn nắp, sạch sẽ góp 
phần giảm bớt nguy cơ bệnh 
nghề nghiệp, ngăn ngừa tai nạn 
lao động trong sản xuất. Ngoài ra, 
công đoàn còn tổ chức các lớp 
học nâng cao trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ và kỹ năng 
mềm…giúp người lao động nâng 
cao trình độ, tiếp cận Công nghệ 
mới, thiết bị hiện đại và thích nghi  
với xu thế phát triển chung của 
doanh nghiệp. 
 Song song với công tác chăm 
lo đời sống vật chất cho người lao 
động, công đoàn còn quan tâm 
đến đời sống tinh thần cho người 
lao động. Hàng năm, tổ chức cho 
người lao động đi tham quan du 
lịch trong và ngoài nước; tổ chức 
các hoạt động văn hóa, thể thao 
như: Ngày hội gia đình, hội thi 
“Khatoco Master Chief ” nhân 
ngày 20/10, hội thao, hội diễn 
văn nghệ, phong trào phụ nữ hai 

giỏi... Bênh cạnh đó, Công đoàn 
còn phối hợp với Đoàn thanh 
niên tổ chức trao học bổng cho 
con của người lao động học giỏi 
và có hoàn cảnh khó khăn nhưng 
vượt khó. �ành lập quỹ “Mái ấm 
Công đoàn Khatoco” nhằm giúp 

đỡ người lao động của Khatoco 
khi gặp khó khăn, hoạn nạn...
 Hiện tại, Khatoco có 21 
công đoàn cơ sở, với tổng số lao 
động đến cuối năm 2019 trên 
4.300 người, thu nhập bình quân 
đầu người/tháng là 13 triệu 
đồng. Hoạt động sản xuất kinh 
doanh liên tục phát triển, mở 
rộng quy mô, ngành nghề, lĩnh 
vực sản xuất kinh doanh và tiếp 

quản một số đơn vị mới, qua đó 
góp phần ổn định việc làm, thu 
hút thêm nhiều lao động trong xã 
hội. Khatoco là đơn vị gần 36 
năm liên tục hoàn thành vượt 
mức các chỉ tiêu ngân sách Nhà 
nước giao; và cũng là đơn vị thực 
hiện tốt các chính sách chăm lo 
đời sống người lao động. Với 
những kết quả đạt được trên, vừa 
qua Khatoco được LĐLĐ tỉnh 
Khánh Hòa giới thiệu tham gia 
chương trình “Doanh nghiệp vì 
Người lao động năm 2019” và 
được Ban tổ chức xếp hạng 01 
trong 52 doanh nghiệp trên toàn 
quốc “Doanh nghiệp tiêu biểu vì 
Người lao động” năm 2019 
nhằm biểu dương và tôn vinh 
những doanh nghiệp có môi 
trường làm việc tốt,  phát triển 
bền vững trong quá trình hội 
nhập và Đảm bảo mối quan hệ 
hài hòa giữa lợi ích của doanh 
nghiệp, quyền lợi của người lao 
động, lợi ích xã hội

Lắng Nghe
Để �ấu Hiểu
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Phan �ị Mộng Nguyệt
NMTL Khatoco Khánh Hòa

Trần �ị Kim Phượng | Ban nữ công

 Đông qua xuân tới, trong 
thời khắc giao mùa ấy, tiết trời 
se lạnh len lỏi khắp ngỏ ngách 
khiến chúng ta dường như 
muốn xích lại gần nhau hơn để 
xoa dịu bớt cái giá lạnh của mùa 
đông. Mùa đông đang dần lui 
bước nhường cho mùa xuân 
mang nắng ấm yêu thương về 
với con người và vạn vật, mang 
đến một sự khởi đầu mới cho 
sự sống. 
 Một năm đã qua được 
đánh dấu với nhiều sự kiện 
quan trọng mà Nhà máy đã tổ 
chức, không những tạo ra sân 
chơi cho người lao động có 
những khoảng thời gian thõa 
sức vui chơi, tái tạo năng lượng 
sau chuỗi ngày miệt mài làm 
việc, mà còn giúp trau dồi 
những kỹ năng bổ ích hỗ trợ 
trong công việc thường nhật.
 Đầu tiên có thể kể đến sự 
kiện “�anh lịch công sở” tại 
Nhà máy. Một chương trình 
hoành tráng được dàn dựng 
không kém phần chuyên 
nghiệp. Diễn viên là cán bộ 
công nhân viên từ các bộ phận, 
không giới hạn đủ lứa tuổi. Từ 
những anh, chị công nhân viên 

trong bộ đồng phục hằng ngày, 
giờ đây trên sàn diễn hóa thành 
các “model” trong những bộ 
trang phục đẹp, lịch sự và tinh tế 
với những bước đi uyển 
chuyển. Điều đó đã góp phần 
thổi vào nhận thức về cái đẹp 
cũng như trang bị kiến thức xây 
dựng hình ảnh cá nhân, một 
trong những yếu tố tạo nên 
thành công trong công việc.
 Tiếp đến là sự kiện “Vu Lan 
báo hiếu”. Chương trình đã lấy 
không ít nước mắt của người 
xem.Với những lời tự sự, vần 
thơ, câu hát về mẹ về cha do 
chính cán bộ công nhân viên 
Nhà máy thể hiện đã dẫn dắt 
người xem như thấy đó cũng 
chính là nỗi lòng của mình, để 
rồi cảm xúc dâng trào, khóe mắt 
cay xè, cổ họng nghẹn đắng. 
Chương trình đã truyền tải một 
thông điệp sâu sắc về một trong 
những phẩm chất cao quý của 
con người, lòng biết ơn. Đó 
chính là khởi nguồn cho những 
đức tính tốt đẹp khác, những 
điều tốt đẹp sẽ đến trong tương 
lai và mang đến niềm hạnh 
phúc trong mỗi tâm hồn. Và để 
thể hiện lòng biết ơn, điều đơn 

giản trước tiên là hãy biết ơn 
công lao sinh thành, dưỡng dục 
của cha mẹ, được hiện thực hóa 
bằng những hành động cụ thể, 
thiết thực đối với những người 
thân yêu của mình không chỉ 
riêng trong mùa Vu lan mà tất cả 
các ngày trong năm.
 Bên cạnh đó, Hội thao hè 
được tổ chức nhằm giúp cán bộ 
công nhân viên trau dồi kiến 
thức về phòng cháy chữa cháy 
qua các câu “hỏi xoáy đáp xoay” 
của các đội chơi và thực hành 
chữa cháy cứu hàng thực tế 
trong tình huống giả định. Hội 
thao cũng là sân chơi nhằm gắn 
kết, rèn luyện tinh thần làm việc 
nhóm và sự phối hợp ăn ý giữa 
các thành viên, một kỹ năng 
quan trọng không thể thiếu và 
yếu trong công việc hằng ngày, 
thông qua trò chơi cà kheo tiếp 
sức.
 Và không thể không kể đến 
chương trình Tất niên cán bộ 
hưu trí thường niên nhằm tri ân 
sự cống hiến, góp sức vào sự 
nghiệp phát triển của Nhà máy. 
Đây là dịp các cô, chú quay trở 
về Nhà máy thân thương, vui 
mừng khi được gặp lại đồng 
nghiệp cũ và nhận ra sự đổi thay 
đẹp hơn, xanh sạch hơn, hiện 
đại hơn qua từng ngày trong 
khuôn viên và trong các Phân 
xưởng. Vui biết bao khi thấy 
những gì trước đây mình cố 
gắng gầy dựng đã được các thế 
hệ đàn em kế thừa và tiếp tục 
phát triển. Và “uống nước nhớ 
nguồn” là một trong những nét 
văn hóa đặc trưng của Khatoco.
 Các sự kiện này được Nhà 
máy tổ chức song hành cùng với 

 Chào mừng Ngày Phụ nữ 
Việt Nam 20 tháng 10 và nhân kỷ 
niệm 89 năm Ngày thành lập Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
(20/10/1930 - 20/10/2019), 
Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh 
Hòa tổ chức Hội thi “Nét đẹp nữ 
công nhân, viên chức, lao động 
tỉnh Khánh Hòa năm 2019”.
 Hội thi diễn ra trong 2 ngày 
17 - 18/10/2019 với sự tham gia 
của 19 thí sinh đến từ 09 LĐLĐ 
cấp huyện, 08 CĐ cấp ngành và 
02 CĐCS trực thuộc LĐLĐ 
tỉnh.
 Đến với cuộc thi năm nay 
Đoàn viên Nguyễn Trần 
anh 
đến từ Công ty 
uốc lá nguyên 
liệu Khatoco đại diện cho Công 
đoàn Tổng công ty Khánh Việt 
tham gia cuộc thi. 
 Mục đích Hội thi nhằm tăng 
cường giao lưu, học hỏi kinh 
nghiệm lẫn nhau giữa Công đoàn 
các cấp; phát huy phẩm chất, đạo 
đức truyền thống của người phụ 
nữ Việt Nam “Công - Dung - 
Ngôn - Hạnh, nâng cao ý thức 

của đoàn viên, CNVCLĐ  trong 
việc bảo vệ môi trường phòng  
“Chống rác thải nhựa”,  “Hạn 
chế sử dụng túi nilong vì môi 
trường...",
 Các thí sinh đã tranh tài qua 
4 phần thi, gồm: Hoạt động xã 
hội, thi thuyết trình, thi trình diễn 
trang phục áo dài, thi ứng xử. 
Riêng phần thi hoạt động xã hội, 
các thí sinh tham gia chế biến 
những món ăn đảm bảo dinh 
dưỡng, thẩm mỹ cho các em đang 
được nuôi dưỡng, chăm sóc tại 
Làng trẻ em SOS Nha Trang. 
Trong quá 
trình đi chợ 
mua thực 
phẩm, các 
thí sinh còn 
đóng vai trò 
là những 
t u y ê n 
truyền viên 
vận động 
các tiểu 
t h ư ơ n g , 
người dân 

Nét Đẹp Hội ThiNét Đẹp Hội Thi

hạn chế sử dụng túi ni lông, các 
sản phẩm làm từ nhựa. 
 Sau 3 phần thi: hoạt động xã 
hội, thuyết trình, trình diễn áo dài. 

i sinh Nguyễn Trần 
anh 
được Ban Giám khảo lựa chọn là 
1 trong 10 thí sinh xuất sắc nhất 
cuộc thi được tiếp tục bước vào 
phần thi ứng xử. 
 Với kiến thức sẵn có cùng với 
sự duyên dáng  khéo léo và hiểu 
biết thí sinh Nguyễn Trần 
anh 
đã hoàn thành xuất sắc phần thi 
của mình.
 Kết thúc hội thi, 
í sinh 
Nguyễn Trần 
anh đại diện cho 
Công đoàn Tổng công ty Khánh 
Việt đã đạt giải nhì toàn đoàn. 
 Ngoài ra Ban tổ chức còn 
trao giải phụ 
uyết trình hay 
nhất cho CĐ Tổng công ty 
Khánh Việt với phần thuyết trình 
và biểu diễn đầy màu sắc, sáng 
tạo, độc đáo của 22 diễn viên và 
ca sĩ là công đoàn viên đến từ các 
đơn vị trực thuộc Tổng công ty 
Khánh Việt

các chương trình đào tạo chuyên đề cụ thể cho từng đối tượng, nhằm trang bị cho cán bộ công nhân 
viên kiến thức, kỹ năng vận dụng trong công việc, cũng như rèn luyện các phẩm chất tốt đẹp, đó là nền 
tảng để tạo ra một đội ngũ nhân sự giỏi, chất lượng, đáp ứng được yêu cầu công việc ngày càng cao.
 Một năm mới đã đến thật gần, chúng ta hãy hòa nhịp cùng với vạn vật, khoác lên mình chiếc áo tư 
duy mới cùng với hành trang kiến thức đã được trang bị để đạt được những mục tiêu, dự định đã vạch 
ra trong năm mới. Và xin cảm ơn các cấp lãnh đạo đã quan tâm tổ chức các sự kiện và chương trình đầy 
ý nghĩa và nhân văn
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Trần �ị Kim Phượng
Ban nữ công

Phạm Hồng Quân | NMTL Khatoco Khánh Hòa

 Vậy là một mùa xuân nữa lại 
về trên quê hương chúng ta - xuân 
Canh Tý 2020. Mùa xuân mới với 
bao ước mơ và khát vọng, bao dự 
định cho năm mới, mùa xuân với 
bao ý nghĩa. Năm 2020 cũng là 
năm có nhiều ngày lễ lớn và sự 
kiện trọng đại có tính bước ngoặc 
của đất nước: kỉ niệm 90 năm 
thành lập Đảng cộng sản Việt 
Nam quang vinh 03/02/1930 - 
03/02/2020, 45 năm ngày giải 
phóng hoàn toàn miền nam 
thống nhất đất nước 30/4/1975 - 
30/4/2020,  75 năm thành lập 
nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ 
Nghĩa Việt Nam 02/9/1945 - 
02/9/2020 và Đại hội Đảng các 
cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng .
 Hòa trong không khí cả nước 
hân hoan đón chào mùa xuân 
mới, các đơn vị trong toàn Tổng 
công ty Khánh việt cũng tất bật 
chạy đua để hoàn thành các công 
việc cuối cùng, các chỉ tiêu kế 
hoạch sản xuất kinh doanh được 
giao trong năm để về đích đúng 
thời gian đã hoạch định. Đặc biệt, 
các đơn vị thuộc lĩnh vực dịch vụ 
du lịch lữ hành cũng đã chuẩn bị 
sẵn sàng các sản phẩm, dịch vụ 
mới lạ, hấp dẫn, phong phú đa 
dạng, nâng cao chất lượng phục 
vụ để tung ra đúng dịp năm mới; 
chào đón một năm du lịch thành 
công, thắng lợi.
 Nhà máy thuốc lá Khatoco 
cũng không ngoại lệ. Trong năm 
qua, mặc dù không chịu ảnh 

hưởng của thiên tai, bão lũ như 
những năm trước nhưng Nhà 
máy cũng gặp nhiều khó khăn 
như: thuế tiêu thụ đặc biệt tăng 
nhưng giá bán không tăng, sự 
cạnh tranh khốc liệt giữa các Nhà 
máy sản xuất thuốc lá trên toàn 
quốc ảnh hưởng đến sản phẩm 
nội tiêu, sản phẩm xuất khẩu 
cũng sụt giảm... Tuy nhiên nhờ sự 
chỉ đạo sát sao, kịp thời, đầy tâm 
huyết và trách nhiệm của Ban 
giám đốc, sự đoàn kết nỗ lực vượt 
khó của tập thể người lao động 
trong toàn Nhà máy nên công ăn 
việc làm và thu nhập vẫn được 
đảm bảo ở mức khá tốt so với mặt 
bằng chung của các đơn vị trên 
địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Các chế 
độ phúc lợi đối với người lao 
động vẫn được đảm bảo tốt, các 
hoạt động ngoại khóa nhằm gắn 
kết người lao động, các chương 
trình đào tạo và bồi dưỡng các kỹ 
năng nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất 
vẫn được tổ chức thường xuyên 
và đi vào chiều sâu làm cho người 
lao động thêm tin yêu và gắn bó 
bền chặt với Nhà máy.
 Bước sang năm mới, trọng 
tâm Nhà máy tiếp tục tập trung 
vào hoàn thiện và vận hành hệ 
thống ISO 9001-2015, ổn định 
chất lượng sản phẩm song song 
với các hoạt động đào tạo và bồi 
dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ 
năng  phục vụ cho sản xuất; lắp 
ráp, đưa vào khai thác dây chuyền 
sợi 4 tấn/h đạt hiệu quả và đúng 

tiến độ nhằm nâng cao sức cạnh 
tranh của các sản phẩm trên thị 
trường, tiếp tục dự án di dời Nhà 
máy vào cụm công nghiệp Trảng 
É. 
 Năm 2020 được dự báo là 
năm tiếp tục gặp nhiều khó khăn 
đối với nghành hàng sản xuất và 
kinh doanh thuốc lá vì trong sản 
xuất kinh doanh lúc thuận lợi 
hay khó khăn cũng là việc bình 
thường, không thể tránh khỏi 
nên tất cả cán bộ công nhân viên 
toàn Nhà máy phải luôn chuẩn 
bị sẵn sàng tâm thế để đón nhận: 
lúc sản xuất kinh doanh thuận lợi 
thì không tự mãn, ngủ quên trên 
chiến thắng. Ngược lại, khi gặp 
khó khăn không than vãn mà coi 
đó là điều bình thường của quy 
luật. Chúng ta cần phải biết chấp 
nhận điều đó và chia sẻ những 
khó khăn cùng Nhà máy để nỗ 
lực và cố gắng hơn, bền bỉ hơn, 
biết đoàn kết vượt qua mọi khó 
khăn, trở ngại bằng cách tiết 
kiệm chi phí cho sản xuất, giảm 
thiểu lỗi trong sản xuất để cho ra 
những sản phẩm đạt chất lượng 
tốt nhất, tăng sức cạnh tranh trên 
thị trường. Chúng ta hãy chắt 
chiu và tận dụng những cơ hội có 
được, tự lực tự cường, đổi mới 
cách nghĩ, cách làm; thể hiện 
tinh thần khát khao vươn lên 
trong lao động sản xuất và học 
tập. Biết khơi gợi tình yêu 
thương, luôn nghĩ đến những 
điều tích cực và tin tưởng ngày 
mai sẽ tươi sáng hơn, chuẩn bị 
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hội, đời sống của người dân đã có 
nhiều sự thay đổi lớn cả về đời 
sống vật chất, lẫn đời sống tinh 
thần. Chính vì thế mà nhu cầu làm 
đẹp, chăm sóc sức khỏe được mọi 
người ngày càng chú trọng nhiều 
hơn, đặc biệt là đối với các chị em 
phụ nữ. Không chỉ chú trọng vẻ 
đẹp bên ngoài, người phụ nữ ngày 
nay càng quan tâm nhiều hơn đến 
vẻ đẹp bên trong, nhằm chăm sóc 
tốt cho cơ thể, hài hòa khí huyết, 
nội tiết cân bằng. Hiện nay, có rất 
nhiều cách để tự chăm sóc sức 
khỏe như: tham gia các câu lạc bộ 
văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể 
thao, hay đến các trung tâm chăm 
sóc sức khỏe để làm đẹp và tăng 
cường sức khỏe cho bản thân. 
Xuất phát từ những nhu cầu đó, 
Công viên Du lịch Yang Bay đã 
đưa vào khai thác thêm dịch vụ 
Xoa bóp bấm huyệt xông hơi kết 
hợp với tắm bùn khoáng nóng.
 Với đặc trưng về du lịch sinh 
thái xen giữa núi rừng nguyên sinh 
hùng vĩ là nhiều thác nước nhỏ 
chảy róc rách quanh năm, nơi có 
nguồn nước khoáng, bùn khoáng 
nóng thiên nhiên rất dồi dào, 

phong phú. Tại nơi 
đây, du khách sẽ 
được trải nghiệm 
khi đắm mình vào 
dòng nước khoáng, 
bùn khoáng nóng 

sẽ giúp cho làn da của mình được 
hấp thụ được nhiều khoáng chất 
giúp hỗ trợ điều hòa lưu thông 
máu và điều trị tốt hơn đối với các 
bệnh về da, xương khớp, tim 
mạch... Tắm khoáng nóng kết hợp 
với xoa bóp bấm huyệt xông hơi 
mỗi ngày là một trong những dịch 

vụ mới lạ tại Công viên Du lịch 
Yang Bay, qua đó giúp du khách 
nhanh chóng trút bỏ tình trạng 
mệt mỏi, lo âu, cũng như dễ dàng 
tìm lại cho mình một tinh thần 
sảng khoái, đầy năng lượng. Nếu 
nhiệt độ nước giúp thư giãn cơ 
bắp góp phần lớn trong việc chữa 
trị các bệnh liên quan đến tâm lý, 
thì phương pháp xoa bóp, bấm 
huyệt là liệu pháp sử dụng đôi bàn 
tay, các ngón tay, mô ngón tay, gốc 
bàn tay, đốt ngón tay, lòng bàn tay 
kết hợp với các loại tinh dầu chiết 

KHỎE ĐẸP TỰ NHIÊN 
NHỜ XOA BÓP BẤM HUYỆT

xuất từ thảo dược thiên nhiên sẽ 
tác động trực tiếp vào vị trí các 
huyệt đã được xác định trên cơ 
thể. Khi các huyệt đạo được kích 
thích sẽ kích hoạt khả năng tự hồi 
phục và chữa lành bệnh cho cơ 
thể. Đây là liệu pháp chữa bệnh đã 
có từ lâu đời, song hành cùng với 
sự phát triển của Y học cổ truyền. 
Xoa bóp bấm huyệt sẽ đem lại 
hiệu quả cao trong điều trị nhiều 
bệnh như: Đau đầu, đau bụng 
kinh, nhóm bệnh về thần kinh, cơ 
xương khớp… dưới tác động của 
đôi bàn tay không cần thuốc, bấm 
huyệt tác động đến da thịt, hệ 
thống dây thần kinh, mạch máu, 
cơ quan thụ cảm làm xuất hiện 
những thay đổi về thần kinh, nội 
tiết, thể dịch, từ đó tăng khả năng 
lưu thông tuần hoàn khí huyết, 
giúp cơ thể khỏe mạnh.
 Nếu có cơ hội, mời bạn hãy 
một lần đến với Công viên Du lịch 
Yang Bay để sử dụng dịch vụ Xoa 
bóp bấm huyệt kết hợp với tắm 
khoáng, bùn khoáng nóng. Dịch 
vụ của chúng tôi sẽ làm cho bạn 
khỏe khoắn, xua tan sự mệt mỏi, 
làm dịu nhẹ tâm hồn và giúp cho 
cơ thể khỏe mạnh, tạo cho bạn 
một cảm giác mới lạ của sự thư 
giãn, trẻ trung và đầy sức sống

sẵn sàng máy móc thiết bị và nguồn nhân lực chất 
lượng để khi trở lại nhịp sản xuất sôi động thì chúng 
ta bắt nhịp ngay vào sản xuất mà không bị động, đáp 
ứng kịp thời các đơn hàng. Chúng ta cùng nhau nỗ 
lực, cố gắng làm việc, cống hiến cho Nhà máy để 
đến cuối năm khi ngồi lại tổng kết những gì đã làm 
trong năm qua thì ai cũng thấy vui sướng, tự hào về 
những việc đã làm được. 
 Xuân về cho cây trái đâm chồi, nẩy lộc, cho tình 
yêu được đơm hoa kết trái. Tình yêu thương giúp 

con người có thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn. 
Chúng ta mang tinh thần chiến thắng của đội tuyển 
bóng đá nam U22 tại Seagames 30 vào công việc và 
cuộc sống, khát khao chinh phục những đỉnh cao 
mới, giữ vững một niềm tin rằng Nhà máy sẽ luôn 
tồn tại vững bền. Cùng nhau lan tỏa tinh thần 
Khatoco và hy vọng những thành công sẽ đến trong 
năm mới nhé các bạn Khatoco của tôi
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Kiều �ị Hồ Hiền | CVDL Yang Bay.
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Nguyễn Khánh Hòa
CTCP In bao bì Khatoco.

Trước thềm năm mớiTrước thềm năm mới

 �ờ cúng tổ tiên đã trở 
thành một tập tục truyền thống, 
có vị trí hết sức đặc biệt trong 
đời sống tín ngưỡng của dân tộc 
Việt Nam. Người Việt Nam tin 
rằng tổ tiên mình rất thiêng 
liêng, luôn bên cạnh và phù hộ 
con cháu. Mỗi khi có quyết định 
gì lớn như đầu tư, xây dựng, khai 
trương dự án mới... thì người 
Việt chúng ta luôn thắp nén 
hương trên bàn thờ tổ tiên để 
cầu mong mọi điều như ý, vạn sự 
bình an.
 Ở Công viên Du lịch Yang 
Bay cũng như thế, chúng tôi 
luôn cầu mong những điều tốt 
dẹp nhất đến với khách hàng và 
mọi thành viên trong gia đình 

của Yang Bay. Khi tìm được khu 
tâm linh Mộc �ần, chúng tôi 
cảm nhận được sự may mắn đã 
đến với Yang Bay, đây là nơi gửi 
gắm những điều ước, những hi 
vọng của du khách thập phương 
và chính bản thân chúng tôi. 
Đây được xem là “tượng đài tâm 
linh” giữa lòng Yang Bay.
 Nơi dừng chân đầu tiên của 
các du khách khi ghé thăm 
Công viên Du lịch Yang Bay 
chính là “tượng đài tâm linh” 
này. Gọi là tâm linh vì từ xa xưa 
nơi đây là điểm dừng chân khấn 
nguyện, cầu mong bình an của 
đồng bào dân tộc Raglai trước 
mỗi chuyến đi rừng. �eo thời 
gian, tín ngưỡng ấy, quan niệm 
ấy vẫn còn trường tồn cho tới 
ngày nay. �eo các già làng, cây 
Mộc �ần khoảng hơn 500 năm 
tuổi, đứng sừng sững giữa núi 
rừng đại ngàn, như che chở và 
ban phước lành cho chúng sinh. 
Bất chấp mưa gió, sấm chớp, 
Mộc �ần vẫn hiên ngang, vẫn 
đứng vững trước thiên nhiên 
bao la, rộng lớn. Điều đặc biệt ở 

Năm cũ đi qua năm mới đến
Đất trời rộng mở đón xuân sang
Nắng ấm chan hòa muôn chim hót
Hoa lá vươn mình ong bướm bay.

Chào Xuân mới, ta chào xuân mới
Mừng Khánh Việt trưởng thành thêm tuổi
Chúc con thuyền thuận buồm xuôi gió
Vững tay chèo tiến tới thành công.

Mộc �ần là gốc cây chia thành 
8 bành (mặt) quay ra 8 hướng. 
Người xưa cho rằng 8 mặt này 
tượng trương cho 8 vấn đề quan 
trọng trong cuộc sống: Sức 
khỏe, Gia đình, Tình duyên, Sự 
nghiệp, Học hành, Tiền tài, Cầu 
tự, Tâm an.
 Cũng chính bởi sự linh 
thiêng ấy mà Mộc �ần là nơi 
ghé thăm của nhiều người trước 
những quyết định lớn, trước 
những sự kiện làm thay đổi cuộc 
đời. Vì sao nhiều bạn trẻ lại thắp 
hương dưới cây Mộc �ần trước 
kỳ thi đại học? Vì sao nhiều gia 
đình không có con lại đến với 
Mộc �ần để cầu khấn, ước 
nguyện? Hay vì sao nhiều gia 
đình không ngại địa lý xa xôi 
đến với Mộc �ần chỉ để thắp 
hương mong sự bình an?... Và để 
rồi vài năm sau đó, chính họ 
quay trở lại đây với biết bao 
niềm hân hoan, vui sướng, biết 
bao vật lễ tạ ơn... Đó chính là 
tâm linh, niềm tin tưởng tuyệt 
đối vào sự linh thiêng của Mộc 
�ần, tin vào những điều họ đã 

Mừng Xuân mới thêm tình đoàn kết
Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Vượt khó khăn gian nan thử thách
Vì sự nghiệp ta hiệp sức chung lòng.

Đón năm mới trên cung bậc mới
Vượt chỉ tiêu quyết vượt chỉ tiêu
Năng động sáng tạo trong công việc
Tinh thần trách nhiệm luôn nâng cao.

Vi vu vịnh Nha Phu
 Với những du khách yêu miền 
biển nhiệt đới hãy cùng nhau du 
Xuân xa bờ một chuyến, hướng về 
thiên nhiên, cùng vi vu vịnh Nha 
Phu, nơi có một Đảo Khỉ với nhiều 
điều mới mẻ hay đảo Hoa Lan - 
thiên đường của hơn 100 loài hoa 
lan quý Khánh Hòa.
 Đến với Đảo khỉ dịp Tết 
Nguyên Đán năm nay, du khách 
ngay lập tức bị cuốn hút vào không 
gian checkin ZONE STUDIO, 
đây là toạ độ  lý tưởng cho ra đời 
hàng ngàn bức ảnh sống ảo “cực 
chất”, với những chiếc xích đu, hay 
những chiếc cối xay gió mang màu 
sắc pastel nhẹ nhàng, hòa quyện 
với màu xanh của biển. Trên đảo 
còn có mô hình chữ MONKEY 
ISLAND, một trong những điểm 
checkin nổi bật nhất và nhiều địa 
điểm checkin mới lạ như: Làng 
quê 3 miền Việt Nam, con đường 
tình yêu được kết thành bởi những 
trái tim nóng bỏng, khu vườn tình 

yêu với những quả tim đa sắc hay 
nấc thang lên thiên đường, cổng 
trời, đôi cánh thiên thần... Nếu 
muốn hòa mình cùng thiên nhiên, 
yêu thích sự mới mẻ, tìm hiểu một 
thứ gì đó đặc biệt thì đừng ngần 
ngại, hãy ghé thăm vương quốc của 
hơn 1.200 “lão tôn” đang định cư 
trên đảo.
 Đặc biệt, đến với Đảo Khỉ du 
khách còn được miễn phí hoàn 
toàn khi tham gia các trò chơi tại 
công viên phao nổi, với hơn 48 
games vận động liên hoàn đây 
được xem là trò chơi lấy đi nhiều 
năng lượng nhất. Mặc dù vậy trò 
chơi này luôn cuốn hút du khách, 
đặc biệt là các bạn trẻ. Ngoài ra đảo 
khỉ còn nhiều hoạt động vui chơi 
khác trong dịp Tết này như: đua xe 
Prokart, lặn biển khám phá đại 
dương, bắn súng sơn...
 Vịnh Nha Phu còn nổi tiếng 
với Đảo Hoa Lan - một “nàng thơ” 
của phố biển Nha Trang. Nơi này 
mang đến cho du khách những trải 

nghiệm khác biệt đến lạ kỳ. Một 
không gian nhẹ nhàng, với tiếng 
chim hót, hương thơm lan rừng 
thoang thoảng, những con đường 
rợp bóng cây xanh, không khí mát 
lành và trong trẻo. Đảo Hoa Lan 
không chỉ là không gian nghỉ 
dưỡng thư giãn mà còn là cánh cửa 
mở để bạn chạm đến những trải 
nghiệm sống chỉ có thể tìm thấy tại 
nơi đây. Nhiều người bảo rằng đến 
Đảo Hoa Lan vào mùa xuân mới 
thấy được hết vẻ đẹp của nó cũng 
như hưởng thụ đầy đủ bản giao 
hưởng của đất trời.
 Trong dịp Tết Canh Tý 2020, 
đảo Hoa Lan sẽ cho ra mắt một 
loạt tọa độ checkin cực kỳ độc đáo: 
đàn guitar khổng lồ, mô hình trái 
tim nằm bênh cạnh Hồ Nghinh 
Xuân thơ mộng. Đây được xem là 
những điểm Checkin HOT nhất 
hiện đang được du khách khắp nơi 
tìm đến để trải nghiệm. Cũng 

nghe, đã chứng kiến, đã trải qua...
 Không chỉ riêng về “tượng đài tâm linh” Mộc �ần mà cảnh 
quan nơi đây còn tạo cho du khách cảm giác bình yên, thư thả. Từ 
phía đằng xa là đồi hoa chong chóng nhiều màu sắc rực rỡ, tạo điểm 
nhấn cho du khách lưu lại những kỷ niệm đẹp. Hơn thế nữa, đồi hoa 
sim tím nằm trên đồi dốc thoai thoải tạo cảm giác vừa bay bổng, vừa 
lãng mạng như những ca từ thướt tha của nhà thơ Hữu Loan với 
“Màu tím hoa sim” trữ tình, lãng mạn. 
 Vào định kỳ hàng tháng, cán bộ công nhân viên đều dừng chân 
ghé lại nơi đây, không cần dâng lễ cầu kỳ, thịnh soạn, chỉ một chút 
tâm ý, mỗi người nhặt một cọng rác, thắp một nén hương, cầu khấn 
ước nguyện... chỉ bấy nhiêu thôi nhưng đã cho thấy niềm tin tuyệt đối 
vào sức sống tiềm tàng, mãnh liệt, vào sự linh thiêng bậc nhất của 
biểu tượng Mộc �ần

 Khi cánh én bay về phương Nam, khi mai, đào khoe 
sắc khắp mọi miền cũng là lúc Tết đến, Xuân về. Tết này, 
nhiều du khách cọn cho mình một kỳ nghỉ ý nghĩa khi cùng 
nhau du Xuân, cùng nhau khám phá biển - rừng Khánh 
Hòa, khám phá sự mới mẻ của những địa chỉ du lịch hấp 
dẫn của Tổng Công ty Khánh Việt như: Đảo Khỉ, Đảo 
Hoa Lan, Công viên Du Lịch (CVDL) Yang Bay.

trong dịp tết này du khách còn 
được khám phá vườn hoa cải,  cánh 
đồng hoa cánh bướm, làng quê Việt 
Nam, con đường nón lá, hồ cá Koi, 
vườn thú thân thiện,  vườn Bướm 
bán tự nhiên lớn nhất tại Việt Nam.. 
Tết đến Đảo Hoa Lan, du khách 
còn được chào đón bởi chương 
trình biểu diễn chim, Một bức 
tranh sinh động về thế giới động vật 
với nhiều cung bậc âm thanh, đây 
được xem là chương trình biểu diễn 
đặc sắc nhất tại đây. Checkin khu 
lưu trú lều du mục bằng gỗ. Đặc 
biệt trong dịp này KDL đảo Hoa 
lan sẽ khai trương dịch vụ lưu trú 
Glamping - dịch vụ cắm trại sang 
trọng, cao cấp, lãng mạn, với nhiều 
tiện nghi.

Lên Yang Bay - khám phá 
đại ngàn

Trong hành trình khám phá thiên 
nhiên xứ Trầm Hương, CVDL 
Yang Bay luôn thu hút du khách 
nhờ sự mới lạ, không gian xanh mát 
của núi rừng. Tết nay, du khách hãy 
dạo chơi qua khu “Tâm linh Mộc 
thần”, với cây thiêng “cầu được, ước 
thấy”; đến công viên khủng long 
sống động như vừa trở về từ thời 
tiền sử hay hòa mình vào không khí 

Tết xưa vừa được tái hiện. Du 
khách hay checkin tại thác Yang 
Bay hùng vĩ, thác Yang Khang hiền 
hòa... Đến với CVDL Yang Bay, 
khách phương xa còn được dịp 
khám phá văn hóa truyền thống 
của người Raglai bản địa, tham gia 
những trò chơi dân gian, xem nghệ 
nhân Raglai biểu diễn đa dạng các 
loại nhạc cụ dân tộc, với nhiều ca 
khúc mới đậm dấu ấn văn hóa bản 
địa hay thưởng thức các món ăn 
độc đáo của miệt núi rừng, chỉ 
riêng có tại CVDL Yang Bay... 
Hành trình khám phá CVDL Yang 
Bay còn đưa du khách đến khu tắm 
khoáng nóng Ho Cho để ngâm 
mình trong nước khoáng nóng 
giúp phục hồi sức khỏe, giảm stress. 
Trãi nghiệm tắm bùn, với lớp bùn 
mịn nhuyễn kết hợp với những 
hương liệu đặc biệt tốt cho cơ thể, 
tại đây, du khách còn hài lòng với 
dịch vụ trát bùn mỹ 
phẩm cao cấp, hay thư 
giản với các dịch vụ mát 
xa, xông hơi, ấn huyệt... 
CVDL Yang Bay còn 
chuẩn bị cho du khách 
những trò chơi độc đáo 
mỗi dịp Tết như: đua 

heo, chọi gà; thử các trò chơi cảm 
giác mạnh như: câu cá sấu, cưỡi đà 
điểu...
Tết năm nay, CVDL Yang Bay còn 
dành riêng cho những tín đồ Sel�e 
những không gian đẹp, làm thỏa 
lòng du khách với những bức ảnh 
“cực chất” khi dạo chơi qua khu 
vườn lan ngát hương; đến vườn hoa 
nhiệt đới nơi Đồi Tiên - Đảo Ngọc, 
với nhiều loài hoa đẹp như: hoa 
hồng, hoa hướng dương, hoa đào, 
hoa cúc, hoa sim... đua sắc trong 
nắng xuân. Du khách hẳn sẽ hài 
lòng khi checkin tại khu vực tứ linh 
hội tụ; nơi ấm trà khổng lồ hay qua 
suối tóc Yang Bay... Nếu muốn 
khám phá thêm vẻ đẹp kỳ vĩ của núi 
rừng Yang Bay, du khách hãy đăng 
ký để được bố trí nghỉ lại tại CVDL 
Yang Bay với hệ thống các phòng 
VIP dành cho gia đình hoặc các 
phòng lớn dành cho khách đoàn

“TƯỢNG ĐÀI TÂM LINH”
Giữa Lòng Yang Bay

Du Xuân cùng du lịch Khatoco
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“Yang Bay ngày mới”

TẾT CANH TÝ - CÙNG 
NHAU DU HÍ

 Tết này, hãy cùng nhau du 
Xuân xa bờ một chuyến, hướng 
về thiên nhiên, cùng Vi Vu Vịnh 
Nha Phu, nơi có một Đảo Khỉ 
không như bạn biết đến chỉ có 
Khỉ hay Đảo Hoa Lan thiên 
đường của hơn 100 loài hoa lan 
quý của Khánh Hòa.

ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ 
ĐẢO KHỈ MÀ BẠN BIẾT?

 Chào đón năm mới 2020. 
Khi đến đây du khách sẽ bị 
cuốn vào không gian ảo của 
checkin ZONE STUDIO, tọa 
độ lý tưởng cho ra đời hàng 
ngàn bức ảnh sống ảo, với 
những chiếc xích đu, hay những 
chiếc cối xay gió mang màu sắc 
pastel nhẹ nhàng, trung hoà với 
màu xanh của biển, hay mô 
hình chữ MONKEY ISLAND 
được xem là điểm checkin nổi 
bật nhất ở Đảo Khỉ và còn rất 
nhiều địa điểm checkin mới lạ 
như: Làng quê 3 miền Việt 
Nam, con đường tình yêu được 
kết thành từ trái tim bằng hoa 
giấy, khu vườn tình yêu với 
những quả tim đa sắc, nấc 
thang lên thiên đường, cổng 
trời, đôi cánh thiên thần... Nếu 
bạn là người yêu quý động vật, 

Tết này cùng gia đình
vi vu vịnh Nha Phu

 Khi những cánh én thực hiện 
những cuộc hành trình trở về từ 
phương Nam, khi những cánh 
mai bắt đầu ươm vàng cũng là lúc 
Tết đến, một mùa xuân mới đã về, 
trong tâm thức của người Việt, có 
đi xa tận đâu, làm công việc gì, 
giàu sang hay khốn khó thì cứ Tết 
đến đều phải trở về bên cạnh gia 
đình mình, bên những người thân 
yêu. Bởi Tết là để sum họp, đoàn 
viên, Tết của tình thân ấm áp. Vậy 
còn đợi chờ gì không cùng nhau 
du Xuân cho tình thân thêm gắn 
kết.

thích sự mới mẻ, cũng như 
muốn tìm hiểu một thứ gì đó 
đặc biệt thì đừng ngần ngại ghé 
thăm Vương Quốc của hơn 
1.200 lão tôn đang định cư trên 
hòn đảo này nhé!
 Đặc biệt, đến với Đảo Khỉ 
du khách còn được miễn phí 
hoàn toàn khi tham gia các trò 
chơi tại công viên phao nổi, với 
hơn 48 games vận động liên 
hoàn đây được xem là trò chơi 
lấy đi nhiều năng lượng nhất. 
Mặc dù vậy trò chơi này luôn 
cuốn hút du khách, đặc biệt là 
các bạn trẻ. Ngoài ra đảo khỉ 
còn nhiều hoạt động vui chơi 
khác trong dịp Tết này như: đua 
xe Prokart, lặn biển khám phá 
đại dương, bắn súng sơn (phí tự 
túc)

ĐẢO HOA LAN THIÊN 
ĐƯỜNG DU LỊCH BÍ ẨN.

 Đảo Hoa Lan được mệnh 
danh là "nàng thơ" của thành 
phố biển Nha Trang. Bởi nơi 
này mang đến cho du khách 
những trải nghiệm khác biệt 
đến lạ kỳ. Một không gian nhẹ 
nhàng, với tiếng chim hót, 
hương thơm lan rừng thoang 
thoảng, những con đường rợp 
bóng cây xanh, không khí mát 
lành và trong trẻo. Đảo Hoa 

Lan không chỉ là không gian 
nghỉ dưỡng thư giãn mà còn là 
cánh cửa mở để bạn chạm đến 
những trải nghiệm sống chỉ có 
thể tìm thấy tại nơi đây. Nhiều 
người bảo rằng đến Đảo Hoa 
Lan vào mùa xuân mới thấy 
được hết vẻ đẹp của nó cũng 
như hưởng thụ đầy đủ bản giao 
hưởng của đất trời.
 Trong dịp Tết Canh Tý 
2020, đảo Hoa Lan sẽ cho ra 
mắt một tọa độ checkin cực kỳ 
độc đáo: đàn guitar khổng lồ, 
mô hình trái tim nằm bênh cạnh 
Hồ Nghinh Xuân thơ mộng. 
Đây được xem là những điểm 
Checkin HOT nhất hiện đang 
được du khách khắp nơi tìm đến 
để trải nghiệm. Cũng trong dịp 
tết này du khách còn được khám 
phá vườn hoa cải,  cánh đồng 
hoa cánh bướm, làng quê Việt 
Nam, con đường nón lá, hồ cá 
Koi, vườn thú thân thiện,  vườn 
Bướm bán tự nhiên lớn nhất tại 
Việt Nam... Tết đến Đảo Hoa 
Lan, du khách còn được chào 
đón bởi chương trình biểu diễn 
chim. Một bức tranh sinh động 
về thế giới động vật với nhiều 
cung bậc âm thanh, đây được 
xem là chương trình biểu diễn 

Yang Bay truyền thuyết lẫy lừng
Đêm ngày ngân tiếng khắp rừng chốn đây

Nước trong, xanh mát mỗi ngày
Tóc nàng Sơn nữ Raglay dịu hiền

Âm vang văn hóa cồng chiêng
Đồng bào vui múa nét riêng Đại Ngàn

Tơ rưng khúc nhạc ngân vang
Nga, Trung, Việt, Pháp, Khách Hàn đắm say

Thử tìm cảm giác đu dây
Tazan, bóng nước, đu quay, chèo bè

Ánh nắng xanh những hàng tre
Ngâm mình suối mát lắng nghe nhạc tình

Cầu treo hút những ánh nhìn
Tơ duyên chấp cánh, khóa tình trái tim

Trăn rừng thân thiện nằm im
Cho hình với ảnh đốn tim các nàng

Ẩm thực nhớ ghé Đại Ngàn
Hương rừng vị núi sẵn sàng nướng, um

Dê mò xối sả trong chum
Nai tơ nâng súng, lươn đùm lá sen

Heo Tộc nấu gọ thân quen
Chình sông hóa thạch, nghe tên muốn dùng

Liên hoan, hội nghị, Nhạc Rừng
Không gian độc, lạ, món rừng khỏi chê

Cầu Rồng cuốn hút thấy mê
Khách qua Đảo Ngọc ắt phê trong lòng

Thuyền thúng, đạp vịt lòng vòng
Cá câu thư giản, cân xong, nấu liền

Thỏ rừng đi bộ nướng riềng
Khách vui thưởng thức chắc ghiền mãi sau

Cá suối gác bếp nướng mau
Cơm chiên hàng xóm cùng nhau quay quần

Linh thiêng, tĩnh lặng Mộc Thần
Sen Vua hé nụ phía gần phía xa

Sen Hồng chen chúc nở hoa
Cá vàng vui lội, thả ga bú bình

Khách say đứng mãi ngắm nhìn

Ồ hay! thích thế, chụp hình, làm duyên
Thắp hương, ước nguyện linh thiêng

Cầu an, hạnh phúc, nhân duyên, học hành

Vườn Đào khoe sắc long lanh
Vườn Tiên đón nắng, như tranh Vườn Hồng

Tham quan khách hãy đi vòng
Vườn Chim vẫy gọi, Lan trồng ngát hương

Sắc vàng rực rỡ Hướng Dương
Niềm vui lan tỏa, vấn vương dạt dào

Đại Ngàn lộng gió xôn xao
Màu hoa cánh bướm, ôi sao tuyệt vời

Đà điểu thì cõng luôn người
Vi vu đôi phút ngắm trời ước mơ

Đua heo độc nhất đón chờ
Đá gà, câu gấu, bên bờ suối xanh

Khủng long một góc truyện tranh
Mát xa có cá vây quanh chỗ này

Cá sấu câu hãy mỏi tay
Bao nhiêu cảm giác, cái hay đủ trò

Đường lên tiên cảnh Ho Cho
Kơ nia nối nhịp sẵn chờ khách lên
Ngâm mình thảo dược, tắm tiên

Trường sinh, sức khỏe chắc quên muộn phiền

Khoáng bùn sắc cảnh như Tiên
Hồ bơi, tắm nóng, trinh nguyên Đại Ngàn

Tắm sình, tắm khoáng rất sang
Hữu tình phong cảnh, âm vang núi rừng

Lửa trại tí tách bập bùng
Rượu cần, thịt nướng tưng bừng tối nay

Ngân vang đàn đá Raglay
Hòa chung nhịp múa  đắm say men tình

Xe lửa cổ tích xập xình
Đón đưa du khách ngắm nhìn cảnh quan

Ngựa, hươu vui dưới nắng vàng
Ngộ Không, Bát Giới cũng sang nơi này

Chapi - nhà nghỉ sẵn đây
Bên nhau ấm cúng khách say giấc nồng

Nàng tiên xinh đẹp tuổi hồng
Yang Bay Ngày Mới, trong lòng xuyến xao.!

Vi vu vịnh Nha Phu
 Với những du khách yêu miền 
biển nhiệt đới hãy cùng nhau du 
Xuân xa bờ một chuyến, hướng về 
thiên nhiên, cùng vi vu vịnh Nha 
Phu, nơi có một Đảo Khỉ với nhiều 
điều mới mẻ hay đảo Hoa Lan - 
thiên đường của hơn 100 loài hoa 
lan quý Khánh Hòa.
 Đến với Đảo khỉ dịp Tết 
Nguyên Đán năm nay, du khách 
ngay lập tức bị cuốn hút vào không 
gian checkin ZONE STUDIO, 
đây là toạ độ  lý tưởng cho ra đời 
hàng ngàn bức ảnh sống ảo “cực 
chất”, với những chiếc xích đu, hay 
những chiếc cối xay gió mang màu 
sắc pastel nhẹ nhàng, hòa quyện 
với màu xanh của biển. Trên đảo 
còn có mô hình chữ MONKEY 
ISLAND, một trong những điểm 
checkin nổi bật nhất và nhiều địa 
điểm checkin mới lạ như: Làng 
quê 3 miền Việt Nam, con đường 
tình yêu được kết thành bởi những 
trái tim nóng bỏng, khu vườn tình 

yêu với những quả tim đa sắc hay 
nấc thang lên thiên đường, cổng 
trời, đôi cánh thiên thần... Nếu 
muốn hòa mình cùng thiên nhiên, 
yêu thích sự mới mẻ, tìm hiểu một 
thứ gì đó đặc biệt thì đừng ngần 
ngại, hãy ghé thăm vương quốc của 
hơn 1.200 “lão tôn” đang định cư 
trên đảo.
 Đặc biệt, đến với Đảo Khỉ du 
khách còn được miễn phí hoàn 
toàn khi tham gia các trò chơi tại 
công viên phao nổi, với hơn 48 
games vận động liên hoàn đây 
được xem là trò chơi lấy đi nhiều 
năng lượng nhất. Mặc dù vậy trò 
chơi này luôn cuốn hút du khách, 
đặc biệt là các bạn trẻ. Ngoài ra đảo 
khỉ còn nhiều hoạt động vui chơi 
khác trong dịp Tết này như: đua xe 
Prokart, lặn biển khám phá đại 
dương, bắn súng sơn...
 Vịnh Nha Phu còn nổi tiếng 
với Đảo Hoa Lan - một “nàng thơ” 
của phố biển Nha Trang. Nơi này 
mang đến cho du khách những trải 

nghiệm khác biệt đến lạ kỳ. Một 
không gian nhẹ nhàng, với tiếng 
chim hót, hương thơm lan rừng 
thoang thoảng, những con đường 
rợp bóng cây xanh, không khí mát 
lành và trong trẻo. Đảo Hoa Lan 
không chỉ là không gian nghỉ 
dưỡng thư giãn mà còn là cánh cửa 
mở để bạn chạm đến những trải 
nghiệm sống chỉ có thể tìm thấy tại 
nơi đây. Nhiều người bảo rằng đến 
Đảo Hoa Lan vào mùa xuân mới 
thấy được hết vẻ đẹp của nó cũng 
như hưởng thụ đầy đủ bản giao 
hưởng của đất trời.
 Trong dịp Tết Canh Tý 2020, 
đảo Hoa Lan sẽ cho ra mắt một 
loạt tọa độ checkin cực kỳ độc đáo: 
đàn guitar khổng lồ, mô hình trái 
tim nằm bênh cạnh Hồ Nghinh 
Xuân thơ mộng. Đây được xem là 
những điểm Checkin HOT nhất 
hiện đang được du khách khắp nơi 
tìm đến để trải nghiệm. Cũng 

đặc sắc nhất tại đây. Check in khu lưu trú lều du 
mục bằng gỗ. Đặc biệt trong dịp này KDL đảo Hoa 
Lan sẽ khai trương dịch vụ lưu trú Glamping tạm 
gọi là cắm trại kiểu sang trọng, cao cấp, lãng mạn, 
một phong cách cắm trại với các tiện nghi. 

DỊCH VỤ LỮ HÀNH 
 Nhằm phục vụ nhu cầu du Xuân đón năm 
mới 2020. Long Phú Tourist đã ra mắt chùm tour 
tết với giá cực kỳ hấp dẫn với chủ đề “Tết Sum Vầy 

- Xuân Muôn Phương” đến các nước: �ái Lan, 
Singapore, Malaysia, Dubai... Tour Hàn Quốc 
khởi hành định kỳ hàng tháng (6N5Đ) và Char-
ter JeJu (4N4Đ) bay trực tiếp Cam Ranh. Điều 
đặc biệt trong chuyến du lịch đến Jeju, du khách 
không cần phải mất thời gian tất bất chuẩn bị giấy 
tờ làm thủ tục xin visa nhưng lại lắm chỗ chơi

trong dịp tết này du khách còn 
được khám phá vườn hoa cải,  cánh 
đồng hoa cánh bướm, làng quê Việt 
Nam, con đường nón lá, hồ cá Koi, 
vườn thú thân thiện,  vườn Bướm 
bán tự nhiên lớn nhất tại Việt Nam.. 
Tết đến Đảo Hoa Lan, du khách 
còn được chào đón bởi chương 
trình biểu diễn chim, Một bức 
tranh sinh động về thế giới động vật 
với nhiều cung bậc âm thanh, đây 
được xem là chương trình biểu diễn 
đặc sắc nhất tại đây. Checkin khu 
lưu trú lều du mục bằng gỗ. Đặc 
biệt trong dịp này KDL đảo Hoa 
lan sẽ khai trương dịch vụ lưu trú 
Glamping - dịch vụ cắm trại sang 
trọng, cao cấp, lãng mạn, với nhiều 
tiện nghi.

Lên Yang Bay - khám phá 
đại ngàn

Trong hành trình khám phá thiên 
nhiên xứ Trầm Hương, CVDL 
Yang Bay luôn thu hút du khách 
nhờ sự mới lạ, không gian xanh mát 
của núi rừng. Tết nay, du khách hãy 
dạo chơi qua khu “Tâm linh Mộc 
thần”, với cây thiêng “cầu được, ước 
thấy”; đến công viên khủng long 
sống động như vừa trở về từ thời 
tiền sử hay hòa mình vào không khí 

Tết xưa vừa được tái hiện. Du 
khách hay checkin tại thác Yang 
Bay hùng vĩ, thác Yang Khang hiền 
hòa... Đến với CVDL Yang Bay, 
khách phương xa còn được dịp 
khám phá văn hóa truyền thống 
của người Raglai bản địa, tham gia 
những trò chơi dân gian, xem nghệ 
nhân Raglai biểu diễn đa dạng các 
loại nhạc cụ dân tộc, với nhiều ca 
khúc mới đậm dấu ấn văn hóa bản 
địa hay thưởng thức các món ăn 
độc đáo của miệt núi rừng, chỉ 
riêng có tại CVDL Yang Bay... 
Hành trình khám phá CVDL Yang 
Bay còn đưa du khách đến khu tắm 
khoáng nóng Ho Cho để ngâm 
mình trong nước khoáng nóng 
giúp phục hồi sức khỏe, giảm stress. 
Trãi nghiệm tắm bùn, với lớp bùn 
mịn nhuyễn kết hợp với những 
hương liệu đặc biệt tốt cho cơ thể, 
tại đây, du khách còn hài lòng với 
dịch vụ trát bùn mỹ 
phẩm cao cấp, hay thư 
giản với các dịch vụ mát 
xa, xông hơi, ấn huyệt... 
CVDL Yang Bay còn 
chuẩn bị cho du khách 
những trò chơi độc đáo 
mỗi dịp Tết như: đua 

heo, chọi gà; thử các trò chơi cảm 
giác mạnh như: câu cá sấu, cưỡi đà 
điểu...
Tết năm nay, CVDL Yang Bay còn 
dành riêng cho những tín đồ Sel�e 
những không gian đẹp, làm thỏa 
lòng du khách với những bức ảnh 
“cực chất” khi dạo chơi qua khu 
vườn lan ngát hương; đến vườn hoa 
nhiệt đới nơi Đồi Tiên - Đảo Ngọc, 
với nhiều loài hoa đẹp như: hoa 
hồng, hoa hướng dương, hoa đào, 
hoa cúc, hoa sim... đua sắc trong 
nắng xuân. Du khách hẳn sẽ hài 
lòng khi checkin tại khu vực tứ linh 
hội tụ; nơi ấm trà khổng lồ hay qua 
suối tóc Yang Bay... Nếu muốn 
khám phá thêm vẻ đẹp kỳ vĩ của núi 
rừng Yang Bay, du khách hãy đăng 
ký để được bố trí nghỉ lại tại CVDL 
Yang Bay với hệ thống các phòng 
VIP dành cho gia đình hoặc các 
phòng lớn dành cho khách đoàn
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Phi Phi - Ánh Tuyết | Công ty CPDL Long Phú.

�ành Tuyến - Hải Lăng

Tiếp theo bài “Tết này cùng gia đình ...”

Tiếp theo bài “Du xuân cùng ...”

Tuổi Xuân Thanh Niên

 Lời ca đó vang vọng mãi một 
thuở ấu thơ - thời kỳ tem phiếu - 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội - cái thời của những bài ca 
�anh niên xung phong, về anh 
bộ đội cụ Hồ với ánh mắt và tấm 
lòng đẹp đẽ, sáng trong...
 Năm tháng qua thật nhanh, 
thấm thoát chúng ta lại chuẩn bị 
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập 
Đảng và 45 năm ngày thống nhất 
đất nước. Tổ quốc đã đi qua bao 
nhiêu cuộc chiến tranh chúng ta 
càng thấm thía giá trị hai chữ 
thiêng liêng: Hòa bình.
 Hòa bình để “dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng - dân chủ 
- văn minh”.
 Chúng ta tự hào là con cháu 
một dân tộc mấy nghìn năm văn 
hiến, là công dân một đất nước 
độc lập, thống nhất và ngày càng 
uy tín trên trường quốc tế.
 Tự hào là thành viên Khato-
co - doanh nghiệp đặc biệt góp 
phần không nhỏ vào công cuộc 
xây dựng đất nước, góp phần đem 
lại lợi ích cho toàn dân tỉnh nhà.
 Tự hào là những người con 
Nhà máy - nơi được tạo cơ hội 
học tập, rèn luyện, thực hành các 

kỹ năng phát triển bản thân, bồi 
dưỡng phẩm chất truyền thống 
tốt đẹp, nâng cao vẻ đẹp con 
người mới...
 Chúng ta đẹp lên từng ngày 
từ nội dung đến ngoại hình qua 
nhiều hoạt động, sự kiện của Nhà 
máy: Hội thi thanh lịch công sở -  
sự kiện quy mô, chấn động đầu 
năm 2019; Lễ hội Vu Lan ghi nhớ 
công ơn đấng sinh thành đã lan 
truyền xúc cảm từ đáy sâu tâm ý. 
 Chúng ta đẹp lên từ sự hiểu 
biết, tự tin qua các Hội thao 
Phòng cháy chữa cháy, các buổi 
Huấn luyện An toàn vệ sinh lao 
động, tư vấn sức khỏe, các bài 
giảng nâng cao tay nghề, các buổi 
đào tạo kỹ năng giao tiếp, các cuộc 
mạn đàm chia sẻ kinh nghiệm, 
tâm tư trong công việc cũng như 
trong cuộc sống...
 Để được hiểu rằng “Vui vẻ là 
năng lực” và “Hạnh phúc là một 
kỹ năng”.
 Để nhận được những quan 
tâm, động viên, khích lệ chỉnh 
chu từ cảnh vật, lời ca điệu nhạc, 
lời chúc mừng, lời thăm hỏi, lời tri 
ân, những buổi họp mặt các thế 
hệ... đến những món quà kỷ niệm 

tinh tế đến từng hình ảnh sắc màu 
trên túi gói...
 Để thấy được biết bao nhiêu 
điều lợi ích quanh ta, thấy được 
trong thử thách chúng ta được 
trưởng thành, thấy được trong mọi 
hoàn cảnh chúng ta đều cố gắng 
đem lại những giá trị cao nhất có 
thể...
 Để biết ánh mắt xót xa của 
anh em cây cảnh lúc thấy bạn nào 
vui tay bứt lá, để nghe giọng xẳng 
lè của chị nấu bếp khi thực phẩm 
chưa được tươi ngon, để thấy vẻ 
mặt cau có của chị công nhân vệ 
sinh khi lau chùi vệt bẩn từ dày 
dép, để biết kiểu lo lắng của chị em 
Phụ trợ khi sản phẩm bị lỗi và để 
thấm lời dặn của sếp “sảy một ly đi 
một dặm”...
 Phải chăng tất cả những điều 
đó có thể được gọi là lương tâm 
nghề nghiệp, lòng yêu nghề, yêu 
lao động, yêu cuộc sống... và yêu 
biết bao cái nơi này - Nhà máy của 
chúng ta!
 Và cao hơn là tình yêu với quê 
hương, xứ sở - nơi chúng ta mãi gìn 
giữ, kế thừa truyền thống, di sản 
cha ông truyền lại, mãi xứng đáng 
là những người con của dân tộc 
Con Rồng Cháu Tiên.

TẾT CANH TÝ - CÙNG 
NHAU DU HÍ

 Tết này, hãy cùng nhau du 
Xuân xa bờ một chuyến, hướng 
về thiên nhiên, cùng Vi Vu Vịnh 
Nha Phu, nơi có một Đảo Khỉ 
không như bạn biết đến chỉ có 
Khỉ hay Đảo Hoa Lan thiên 
đường của hơn 100 loài hoa lan 
quý của Khánh Hòa.

ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ 
ĐẢO KHỈ MÀ BẠN BIẾT?

 Chào đón năm mới 2020. 
Khi đến đây du khách sẽ bị 
cuốn vào không gian ảo của 
checkin ZONE STUDIO, tọa 
độ lý tưởng cho ra đời hàng 
ngàn bức ảnh sống ảo, với 
những chiếc xích đu, hay những 
chiếc cối xay gió mang màu sắc 
pastel nhẹ nhàng, trung hoà với 
màu xanh của biển, hay mô 
hình chữ MONKEY ISLAND 
được xem là điểm checkin nổi 
bật nhất ở Đảo Khỉ và còn rất 
nhiều địa điểm checkin mới lạ 
như: Làng quê 3 miền Việt 
Nam, con đường tình yêu được 
kết thành từ trái tim bằng hoa 
giấy, khu vườn tình yêu với 
những quả tim đa sắc, nấc 
thang lên thiên đường, cổng 
trời, đôi cánh thiên thần... Nếu 
bạn là người yêu quý động vật, 

thích sự mới mẻ, cũng như 
muốn tìm hiểu một thứ gì đó 
đặc biệt thì đừng ngần ngại ghé 
thăm Vương Quốc của hơn 
1.200 lão tôn đang định cư trên 
hòn đảo này nhé!
 Đặc biệt, đến với Đảo Khỉ 
du khách còn được miễn phí 
hoàn toàn khi tham gia các trò 
chơi tại công viên phao nổi, với 
hơn 48 games vận động liên 
hoàn đây được xem là trò chơi 
lấy đi nhiều năng lượng nhất. 
Mặc dù vậy trò chơi này luôn 
cuốn hút du khách, đặc biệt là 
các bạn trẻ. Ngoài ra đảo khỉ 
còn nhiều hoạt động vui chơi 
khác trong dịp Tết này như: đua 
xe Prokart, lặn biển khám phá 
đại dương, bắn súng sơn (phí tự 
túc)

ĐẢO HOA LAN THIÊN 
ĐƯỜNG DU LỊCH BÍ ẨN.

 Đảo Hoa Lan được mệnh 
danh là "nàng thơ" của thành 
phố biển Nha Trang. Bởi nơi 
này mang đến cho du khách 
những trải nghiệm khác biệt 
đến lạ kỳ. Một không gian nhẹ 
nhàng, với tiếng chim hót, 
hương thơm lan rừng thoang 
thoảng, những con đường rợp 
bóng cây xanh, không khí mát 
lành và trong trẻo. Đảo Hoa 

Lan không chỉ là không gian 
nghỉ dưỡng thư giãn mà còn là 
cánh cửa mở để bạn chạm đến 
những trải nghiệm sống chỉ có 
thể tìm thấy tại nơi đây. Nhiều 
người bảo rằng đến Đảo Hoa 
Lan vào mùa xuân mới thấy 
được hết vẻ đẹp của nó cũng 
như hưởng thụ đầy đủ bản giao 
hưởng của đất trời.
 Trong dịp Tết Canh Tý 
2020, đảo Hoa Lan sẽ cho ra 
mắt một tọa độ checkin cực kỳ 
độc đáo: đàn guitar khổng lồ, 
mô hình trái tim nằm bênh cạnh 
Hồ Nghinh Xuân thơ mộng. 
Đây được xem là những điểm 
Checkin HOT nhất hiện đang 
được du khách khắp nơi tìm đến 
để trải nghiệm. Cũng trong dịp 
tết này du khách còn được khám 
phá vườn hoa cải,  cánh đồng 
hoa cánh bướm, làng quê Việt 
Nam, con đường nón lá, hồ cá 
Koi, vườn thú thân thiện,  vườn 
Bướm bán tự nhiên lớn nhất tại 
Việt Nam... Tết đến Đảo Hoa 
Lan, du khách còn được chào 
đón bởi chương trình biểu diễn 
chim. Một bức tranh sinh động 
về thế giới động vật với nhiều 
cung bậc âm thanh, đây được 
xem là chương trình biểu diễn 

Xuân về ai cũng hân hoan
Mừng xuân, mừng Đảng, mừng Đoàn thanh niên.

“Xuân gắn kết - Tết đoàn viên”
Hoạt động ý nghĩa thường niên ở phường

Gói quà gói cả yêu thương
Tuổi trẻ hăng hái lên đường giúp dân.

Tặng quà thăm hỏi ân cần
Bà con ai nấy cũng thầm cảm ơn

Giúp người già cả neo đơn
Tấm lòng nhân ái quý hơn bạc vàng.

Thanh niên chẳng ngại gian nan
Quán triệt đạo đức cách mạng Đảng ta

Cần, kiệm, liêm chính, thật thà
Thi đua lao động tăng ca hoàn thành.

“ Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang
Ánh sáng soi đường đưa ta về chiến thắng
Tổ quốc độc lập tự do muôn năm
Đất nước không quên chân lý mang theo tên Người” 
                                 ( Huy Du)

“ Việt Nam! Ta tiến vào kỷ nguyên ánh sáng
Chủ nghĩa xã hội đẹp thêm năm tháng
Bước theo Đảng thủy chung trong trắng
Dẫu con đường còn qua mưa nắng
Việt Nam ơi! Mùa xuân đến rồi.”
   ( Huy Du)

Vi vu vịnh Nha Phu
 Với những du khách yêu miền 
biển nhiệt đới hãy cùng nhau du 
Xuân xa bờ một chuyến, hướng về 
thiên nhiên, cùng vi vu vịnh Nha 
Phu, nơi có một Đảo Khỉ với nhiều 
điều mới mẻ hay đảo Hoa Lan - 
thiên đường của hơn 100 loài hoa 
lan quý Khánh Hòa.
 Đến với Đảo khỉ dịp Tết 
Nguyên Đán năm nay, du khách 
ngay lập tức bị cuốn hút vào không 
gian checkin ZONE STUDIO, 
đây là toạ độ  lý tưởng cho ra đời 
hàng ngàn bức ảnh sống ảo “cực 
chất”, với những chiếc xích đu, hay 
những chiếc cối xay gió mang màu 
sắc pastel nhẹ nhàng, hòa quyện 
với màu xanh của biển. Trên đảo 
còn có mô hình chữ MONKEY 
ISLAND, một trong những điểm 
checkin nổi bật nhất và nhiều địa 
điểm checkin mới lạ như: Làng 
quê 3 miền Việt Nam, con đường 
tình yêu được kết thành bởi những 
trái tim nóng bỏng, khu vườn tình 

yêu với những quả tim đa sắc hay 
nấc thang lên thiên đường, cổng 
trời, đôi cánh thiên thần... Nếu 
muốn hòa mình cùng thiên nhiên, 
yêu thích sự mới mẻ, tìm hiểu một 
thứ gì đó đặc biệt thì đừng ngần 
ngại, hãy ghé thăm vương quốc của 
hơn 1.200 “lão tôn” đang định cư 
trên đảo.
 Đặc biệt, đến với Đảo Khỉ du 
khách còn được miễn phí hoàn 
toàn khi tham gia các trò chơi tại 
công viên phao nổi, với hơn 48 
games vận động liên hoàn đây 
được xem là trò chơi lấy đi nhiều 
năng lượng nhất. Mặc dù vậy trò 
chơi này luôn cuốn hút du khách, 
đặc biệt là các bạn trẻ. Ngoài ra đảo 
khỉ còn nhiều hoạt động vui chơi 
khác trong dịp Tết này như: đua xe 
Prokart, lặn biển khám phá đại 
dương, bắn súng sơn...
 Vịnh Nha Phu còn nổi tiếng 
với Đảo Hoa Lan - một “nàng thơ” 
của phố biển Nha Trang. Nơi này 
mang đến cho du khách những trải 

nghiệm khác biệt đến lạ kỳ. Một 
không gian nhẹ nhàng, với tiếng 
chim hót, hương thơm lan rừng 
thoang thoảng, những con đường 
rợp bóng cây xanh, không khí mát 
lành và trong trẻo. Đảo Hoa Lan 
không chỉ là không gian nghỉ 
dưỡng thư giãn mà còn là cánh cửa 
mở để bạn chạm đến những trải 
nghiệm sống chỉ có thể tìm thấy tại 
nơi đây. Nhiều người bảo rằng đến 
Đảo Hoa Lan vào mùa xuân mới 
thấy được hết vẻ đẹp của nó cũng 
như hưởng thụ đầy đủ bản giao 
hưởng của đất trời.
 Trong dịp Tết Canh Tý 2020, 
đảo Hoa Lan sẽ cho ra mắt một 
loạt tọa độ checkin cực kỳ độc đáo: 
đàn guitar khổng lồ, mô hình trái 
tim nằm bênh cạnh Hồ Nghinh 
Xuân thơ mộng. Đây được xem là 
những điểm Checkin HOT nhất 
hiện đang được du khách khắp nơi 
tìm đến để trải nghiệm. Cũng 

Trần Nhật Huy
Công ty CP In bao bì Khatoco

đặc sắc nhất tại đây. Check in khu lưu trú lều du 
mục bằng gỗ. Đặc biệt trong dịp này KDL đảo Hoa 
Lan sẽ khai trương dịch vụ lưu trú Glamping tạm 
gọi là cắm trại kiểu sang trọng, cao cấp, lãng mạn, 
một phong cách cắm trại với các tiện nghi. 

DỊCH VỤ LỮ HÀNH 
 Nhằm phục vụ nhu cầu du Xuân đón năm 
mới 2020. Long Phú Tourist đã ra mắt chùm tour 
tết với giá cực kỳ hấp dẫn với chủ đề “Tết Sum Vầy 

- Xuân Muôn Phương” đến các nước: �ái Lan, 
Singapore, Malaysia, Dubai... Tour Hàn Quốc 
khởi hành định kỳ hàng tháng (6N5Đ) và Char-
ter JeJu (4N4Đ) bay trực tiếp Cam Ranh. Điều 
đặc biệt trong chuyến du lịch đến Jeju, du khách 
không cần phải mất thời gian tất bất chuẩn bị giấy 
tờ làm thủ tục xin visa nhưng lại lắm chỗ chơi

Phát động “Ngày chủ nhật xanh”
Ra quân 5S xung quanh sân vườn

Vệ sinh làm đẹp môi trường
Sơn lại vạch kẻ, lau gương, tỉa cành.

Khuôn viên xanh, phân xưởng sạch
Xe máy ngay ngắn đúng vạch kẻ ô

Đoàn thanh niên Khatoco
Nhiều năm vững mạnh điểm tô nước nhà.

Đại hội Đoàn đã vạch ra
Xung kích sáng tạo, xông pha nghĩa tình

Xuân về ôn lại quang vinh
Cánh tay đắc lực Đảng tin trọn đời.

trong dịp tết này du khách còn 
được khám phá vườn hoa cải,  cánh 
đồng hoa cánh bướm, làng quê Việt 
Nam, con đường nón lá, hồ cá Koi, 
vườn thú thân thiện,  vườn Bướm 
bán tự nhiên lớn nhất tại Việt Nam.. 
Tết đến Đảo Hoa Lan, du khách 
còn được chào đón bởi chương 
trình biểu diễn chim, Một bức 
tranh sinh động về thế giới động vật 
với nhiều cung bậc âm thanh, đây 
được xem là chương trình biểu diễn 
đặc sắc nhất tại đây. Checkin khu 
lưu trú lều du mục bằng gỗ. Đặc 
biệt trong dịp này KDL đảo Hoa 
lan sẽ khai trương dịch vụ lưu trú 
Glamping - dịch vụ cắm trại sang 
trọng, cao cấp, lãng mạn, với nhiều 
tiện nghi.

Lên Yang Bay - khám phá 
đại ngàn

Trong hành trình khám phá thiên 
nhiên xứ Trầm Hương, CVDL 
Yang Bay luôn thu hút du khách 
nhờ sự mới lạ, không gian xanh mát 
của núi rừng. Tết nay, du khách hãy 
dạo chơi qua khu “Tâm linh Mộc 
thần”, với cây thiêng “cầu được, ước 
thấy”; đến công viên khủng long 
sống động như vừa trở về từ thời 
tiền sử hay hòa mình vào không khí 

Tết xưa vừa được tái hiện. Du 
khách hay checkin tại thác Yang 
Bay hùng vĩ, thác Yang Khang hiền 
hòa... Đến với CVDL Yang Bay, 
khách phương xa còn được dịp 
khám phá văn hóa truyền thống 
của người Raglai bản địa, tham gia 
những trò chơi dân gian, xem nghệ 
nhân Raglai biểu diễn đa dạng các 
loại nhạc cụ dân tộc, với nhiều ca 
khúc mới đậm dấu ấn văn hóa bản 
địa hay thưởng thức các món ăn 
độc đáo của miệt núi rừng, chỉ 
riêng có tại CVDL Yang Bay... 
Hành trình khám phá CVDL Yang 
Bay còn đưa du khách đến khu tắm 
khoáng nóng Ho Cho để ngâm 
mình trong nước khoáng nóng 
giúp phục hồi sức khỏe, giảm stress. 
Trãi nghiệm tắm bùn, với lớp bùn 
mịn nhuyễn kết hợp với những 
hương liệu đặc biệt tốt cho cơ thể, 
tại đây, du khách còn hài lòng với 
dịch vụ trát bùn mỹ 
phẩm cao cấp, hay thư 
giản với các dịch vụ mát 
xa, xông hơi, ấn huyệt... 
CVDL Yang Bay còn 
chuẩn bị cho du khách 
những trò chơi độc đáo 
mỗi dịp Tết như: đua 

heo, chọi gà; thử các trò chơi cảm 
giác mạnh như: câu cá sấu, cưỡi đà 
điểu...
Tết năm nay, CVDL Yang Bay còn 
dành riêng cho những tín đồ Sel�e 
những không gian đẹp, làm thỏa 
lòng du khách với những bức ảnh 
“cực chất” khi dạo chơi qua khu 
vườn lan ngát hương; đến vườn hoa 
nhiệt đới nơi Đồi Tiên - Đảo Ngọc, 
với nhiều loài hoa đẹp như: hoa 
hồng, hoa hướng dương, hoa đào, 
hoa cúc, hoa sim... đua sắc trong 
nắng xuân. Du khách hẳn sẽ hài 
lòng khi checkin tại khu vực tứ linh 
hội tụ; nơi ấm trà khổng lồ hay qua 
suối tóc Yang Bay... Nếu muốn 
khám phá thêm vẻ đẹp kỳ vĩ của núi 
rừng Yang Bay, du khách hãy đăng 
ký để được bố trí nghỉ lại tại CVDL 
Yang Bay với hệ thống các phòng 
VIP dành cho gia đình hoặc các 
phòng lớn dành cho khách đoàn


