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Trương Quang Minh
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Tháng một vơi dần những tờ lịch cũ
Như bước chân mùa xuân đến gần rồi.
Đếm thời gian nghe từng nhịp bồi hồi,

Tết đoàn viên rộn lòng người phấn khởi.
***

Nơi Nhà máy nụ mai vàng chớm mới
Búp mầm căng màu xanh nõn đợi chờ.

Dòng nhựa sống chảy tràn trong thân lá
Đợi mùa xuân bung sắc thắm tươi vàng.

***
Hòa khắp nơi là tiếng máy rộn ràng,

Những con người vẫn đêm ngày hối hả,
Dẫu xuân về đang len dần từng ngả,

Chẳng ngơi tay đáp ứng những đơn hàng.

Ở nơi đây xuân chẳng thể vội vàng,
Cứ nhẩn nha chạm lòng người rất khẽ.

Thoảng đâu đó một chút hương nhè nhẹ,
Điếu thuốc này thêm chút dịu dàng xuân.

***
Buổi giao mùa khi trời đất chuyển luân,
Cả không gian đang căng đầy sức sống.
Người công nhân hăng say vui lao động,

Gói yêu thương theo gởi những chuyến hàng.
***

Một mùa xuân lại đến rất nồng nàn
Để kết thúc một năm nhiều vất vả.

Những khó khăn chực chờ ngành thuốc lá
Tạm quên đi vui đón chúa xuân về.

***
Mậu Tuất đi, Kỷ Hợi đã cận kề,

Cùng cố gắng để “heo vàng” như ý.
Một xuân mới thắm muôn màu muôn vị

Là mùa xuân thuốc lá Khatoco.
Đỗ Xuân Đồng

NMTL Khatoco KH
Đỗ Xuân Đồng
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Kính chúc toàn thể CBNV Khatoco và gia đình một năm mới 
hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!



“PHÁT HUY NỘI LỰC” TRONG BÃO LỤT

“Tiếp theo trang 05”

 Chiều �ứ 7, đi làm về, ăn 
cơm xong, mình tranh thủ cập 
nhật thông tin thời tiết: “...�eo 
Trung tâm Dự báo Khí tượng �ủy 
văn Quốc gia, chiều tối ngày 
17/11/2018, áp thấp nhiệt đới đã 
mạnh lên thành bão, cơn bão số 8 
tên quốc tế là bão Toraji. Hồi 18 giờ, 
vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 
11,0 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh 
Đông , cách bờ biển các tỉnh Ninh 
�uận - Bình �uận khoảng 240 
km về phía Đông với sức gió mạnh 
nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (60 - 
75 km/giờ), giật cấp 10... Dự báo 
bão số 8 di chuyển theo hướng Tây, 
mỗi giờ đi được khoảng 10 km...”. 
 Vậy là bão không lớn và 
không vào Nha Trang, chắc chỉ 
là đêm nay sẽ mưa lớn hơn một 
chút. Không vấn đề gì - mình 
thầm nghĩ!
 Sau một tuần làm việc, yên 
tâm mai là ngày nghỉ nên không 
phải dậy sớm, lại cả đêm trời mưa 
mát nên mình làm một giấc tới 
gần sáng thì giật mình tỉnh dậy 
khi nghe tiếng điện thoại. Được 
tin báo mưa lớn, nước đang ngập 
vào cả trạm điện Nhà máy, mình 
vội vàng xách xe máy lao đi. Một 
số đoạn đường đến Nhà máy 
nước đã ngập trên ống bô xe máy, 

chết thật, nếu giờ xe chết máy thì 
không biết phải làm thế nào. 
Mình về số, giảm tốc độ, chạy 
đều ga qua các chỗ ngập và cuối 
cùng cũng đến được Nhà máy.
 Lúc này mưa nhỏ hơn, 
nhưng mưa liên tục cả đêm nên 
nước đã ngập một số đường nội 
bộ và khu vực văn phòng Nhà 
máy. Khu vực trạm điện nước 
mới vào ít nên vẫn duy trì cấp 
điện được. Các phân xưởng sản 
xuất và nhà kho nước đang mấp 
mé mặt nền, nên anh chị em làm 
ca 3 đang tập trung kê cao vật tư, 
thành phẩm,... tránh nước ngập. 
Nhưng, mưa lại dần nặng hạt và 
tiếp một trận mưa cực lớn, nước 
đổ xuống xối xả. Mức nước đang 
ở mấp mé nền các phân xưởng, 
nhà kho tăng lên vùn vụt đến 
hơn nửa mét trong vòng chỉ hơn 
nửa tiếng đồng hồ. Nước ào ào 
chảy vào phân xưởng, nhà kho,... 
trong chốc lát phân xưởng như 
một hồ nước. Trạm điện ngập, 
điện cúp, trong ánh điện mập mờ 
của các “đèn sự cố” toàn bộ anh 
chị em công nhân vẫn tiếp tục bì 
bõm lội nước cố gắng vớt những 
thùng thuốc, thùng sợi,... vừa 
ngập kê lên cao. Nhìn ra bên 
ngoài, một biển nước mênh 

mông, lóp ngóp mấy ngọn chậu 
cây cảnh dọc hành lang Nhà máy, 
bập bềnh những thùng rác trôi ra 
từ khu tập kết phế liệu. Lòng 
mình quặn lại, xót xa, chưa bao 
giờ thấy cảnh tượng như thế này. 
Đúng là “thiên tai”, không ai ngờ 
mưa lại lớn như thế, không biết 
rồi thiệt hại sẽ đến mức nào và 
bao giờ mới khôi phục lại sản xuất 
được đây.
 Ngay từ lúc đang mưa ngập, 
Lãnh đạo Nhà máy đã nhanh 
chóng triển khai “chiến dịch” 
khắc phục hậu quả bão lụt, hạn 
chế tối đa thiệt hại, khôi phục lại 
sản xuất sớm nhất có thể. Từng cá 
nhân, từng bộ phận chủ động 
khắc phục khu vực làm việc của 
mình. Tập trung nguồn lực lớn để 
xử lý các kho hàng, phân xưởng. 
Vật tư, thành phẩm nhanh chóng 
được sắp xếp, phân loại tránh 
nước ngấm vào để hạn chế thiệt 
hại, đáp ứng có đủ vật tư để sản 
xuất ngay. Phục hồi hoạt động 
của máy móc thiết bị ngập nước 
là vấn đề nan giải nhất. Các máy 
sản xuất của Nhà máy đều là máy 
hiện đại; thiết bị điện, điện tử rất 
phức tạp mà lại bị ngập trong 
nước, nếu xử lý không tốt sẽ đứng 
luôn cả chuyền máy đợi nhập linh 
kiện mới hàng tháng trời, hoặc 
phải mời chuyên gia nước ngoài 
sang để sửa chữa. Nhà máy đã 
huy động toàn bộ lực lượng vận 
hành, kỹ thuật tháo kiểm tra từng 
bộ phận, chi tiết, linh kiện máy. 
Đã phải tháo ráp, sửa chữa, tẩm 
sấy,... hơn 200 morto điện các 
loại; đo kiểm, sấy khô, sửa chữa, 
thay thế,... hàng loạt các biến tần, 
bo mạch, thiết bị điện khác. Hai 
ngày sau, Phân xưởng 3 hoạt 
động trở lại và một tuần sau các 

máy của Phân xưởng 2 hoạt 
động bình thường.
 �iên tai, đúng là không thể 
có ai lường trước hết được và 
thiệt hại sau bão lụt là điều 
không thể tránh khỏi. Nhưng, 
vượt qua thiên tai, khắc phục hậu 
quả thiệt hại để tiếp tục phát 
triển mới là điều chúng ta suy 
ngẫm. Nhà máy chúng ta đã vượt 
qua thiên tai bằng việc “Phát huy 

nội lực” của chính mình. Nội lực 
đầu tiên đó là tinh thần đoàn kết, 
vượt qua mọi khó khăn, gắn bó 
với Nhà máy của toàn thể 
CBCNV. Để rồi, những người 
công nhân sau một đêm mệt 
nhoài sản xuất ca 3 vẫn tiếp tục 
ráng sức bì bõm trong nước 
ngập, cứu từng thùng thuốc chất 
lên cao; những người lãnh đạo, 
quản lý, nhân viên đang ở nhà khi 

nghe tin Nhà máy bị ngập đã đội 
mưa gió, tìm mọi cách xuống 
ngay để ứng cứu, mà trong đó có 
người nhà ở của họ cũng đang bị 
ngập nước. Nội lực đó là phát huy 
trí tuệ, bản lĩnh, hết lòng vì công 
việc, vì người lao động của những 
người lãnh đạo, quản lý để đưa ra 
những phương án xử lý nhanh 
nhạy, kịp thời nhất ngay trong 
mưa bão. Nội lực đó là phát huy 
khả năng chuyên môn cao, tận 
tụy với công việc của đội ngũ kỹ 
thuật để đưa ra các giải pháp xử lý 
kỹ thuật, khắc phục sự cố nhanh 
nhất, hiệu quả nhất, đưa máy móc 
vào hoạt động ổn định.
 Tiếp tục “Đổi mới tư duy, 
phát huy nội lực” chắc chắn 
chúng ta sẽ vượt qua mọi khó 
khăn, thử thách để đưa Nhà máy, 
Tổng công ty phát triển lên một 
tầm cao mới
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Phạm Bá Minh
Công ty CP Đông Á

(1) Trích bài thơ của �anh Phong.
Cao Xuân Hòa 

P.CĐ, NMTL

Phan�ị  Kiều Diễm | Khu Mộc �ần

“Tiếp theo bài Phát huy nội lực ..”

 Chiều �ứ 7, đi làm về, ăn 
cơm xong, mình tranh thủ cập 
nhật thông tin thời tiết: “...�eo 
Trung tâm Dự báo Khí tượng �ủy 
văn Quốc gia, chiều tối ngày 
17/11/2018, áp thấp nhiệt đới đã 
mạnh lên thành bão, cơn bão số 8 
tên quốc tế là bão Toraji. Hồi 18 giờ, 
vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 
11,0 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh 
Đông , cách bờ biển các tỉnh Ninh 
�uận - Bình �uận khoảng 240 
km về phía Đông với sức gió mạnh 
nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (60 - 
75 km/giờ), giật cấp 10... Dự báo 
bão số 8 di chuyển theo hướng Tây, 
mỗi giờ đi được khoảng 10 km...”. 
 Vậy là bão không lớn và 
không vào Nha Trang, chắc chỉ 
là đêm nay sẽ mưa lớn hơn một 
chút. Không vấn đề gì - mình 
thầm nghĩ!
 Sau một tuần làm việc, yên 
tâm mai là ngày nghỉ nên không 
phải dậy sớm, lại cả đêm trời mưa 
mát nên mình làm một giấc tới 
gần sáng thì giật mình tỉnh dậy 
khi nghe tiếng điện thoại. Được 
tin báo mưa lớn, nước đang ngập 
vào cả trạm điện Nhà máy, mình 
vội vàng xách xe máy lao đi. Một 
số đoạn đường đến Nhà máy 
nước đã ngập trên ống bô xe máy, 

chết thật, nếu giờ xe chết máy thì 
không biết phải làm thế nào. 
Mình về số, giảm tốc độ, chạy 
đều ga qua các chỗ ngập và cuối 
cùng cũng đến được Nhà máy.
 Lúc này mưa nhỏ hơn, 
nhưng mưa liên tục cả đêm nên 
nước đã ngập một số đường nội 
bộ và khu vực văn phòng Nhà 
máy. Khu vực trạm điện nước 
mới vào ít nên vẫn duy trì cấp 
điện được. Các phân xưởng sản 
xuất và nhà kho nước đang mấp 
mé mặt nền, nên anh chị em làm 
ca 3 đang tập trung kê cao vật tư, 
thành phẩm,... tránh nước ngập. 
Nhưng, mưa lại dần nặng hạt và 
tiếp một trận mưa cực lớn, nước 
đổ xuống xối xả. Mức nước đang 
ở mấp mé nền các phân xưởng, 
nhà kho tăng lên vùn vụt đến 
hơn nửa mét trong vòng chỉ hơn 
nửa tiếng đồng hồ. Nước ào ào 
chảy vào phân xưởng, nhà kho,... 
trong chốc lát phân xưởng như 
một hồ nước. Trạm điện ngập, 
điện cúp, trong ánh điện mập mờ 
của các “đèn sự cố” toàn bộ anh 
chị em công nhân vẫn tiếp tục bì 
bõm lội nước cố gắng vớt những 
thùng thuốc, thùng sợi,... vừa 
ngập kê lên cao. Nhìn ra bên 
ngoài, một biển nước mênh 

mông, lóp ngóp mấy ngọn chậu 
cây cảnh dọc hành lang Nhà máy, 
bập bềnh những thùng rác trôi ra 
từ khu tập kết phế liệu. Lòng 
mình quặn lại, xót xa, chưa bao 
giờ thấy cảnh tượng như thế này. 
Đúng là “thiên tai”, không ai ngờ 
mưa lại lớn như thế, không biết 
rồi thiệt hại sẽ đến mức nào và 
bao giờ mới khôi phục lại sản xuất 
được đây.
 Ngay từ lúc đang mưa ngập, 
Lãnh đạo Nhà máy đã nhanh 
chóng triển khai “chiến dịch” 
khắc phục hậu quả bão lụt, hạn 
chế tối đa thiệt hại, khôi phục lại 
sản xuất sớm nhất có thể. Từng cá 
nhân, từng bộ phận chủ động 
khắc phục khu vực làm việc của 
mình. Tập trung nguồn lực lớn để 
xử lý các kho hàng, phân xưởng. 
Vật tư, thành phẩm nhanh chóng 
được sắp xếp, phân loại tránh 
nước ngấm vào để hạn chế thiệt 
hại, đáp ứng có đủ vật tư để sản 
xuất ngay. Phục hồi hoạt động 
của máy móc thiết bị ngập nước 
là vấn đề nan giải nhất. Các máy 
sản xuất của Nhà máy đều là máy 
hiện đại; thiết bị điện, điện tử rất 
phức tạp mà lại bị ngập trong 
nước, nếu xử lý không tốt sẽ đứng 
luôn cả chuyền máy đợi nhập linh 
kiện mới hàng tháng trời, hoặc 
phải mời chuyên gia nước ngoài 
sang để sửa chữa. Nhà máy đã 
huy động toàn bộ lực lượng vận 
hành, kỹ thuật tháo kiểm tra từng 
bộ phận, chi tiết, linh kiện máy. 
Đã phải tháo ráp, sửa chữa, tẩm 
sấy,... hơn 200 morto điện các 
loại; đo kiểm, sấy khô, sửa chữa, 
thay thế,... hàng loạt các biến tần, 
bo mạch, thiết bị điện khác. Hai 
ngày sau, Phân xưởng 3 hoạt 
động trở lại và một tuần sau các 

 Đúng ngày chủ nhật, một 
cơn lũ khủng khiếp bất ngờ đã 
tràn qua, dâng cao bao trùm 
lên toàn bộ nhà xưởng, quá 
nhanh chỉ trong gần hai tiếng 
đồng hồ, máy móc thiết bị 
hàng hóa, vật tư ngập sâu 
trong nước. Anh em đang 
trong  ca sản xuất chỉ biết đứng 
nhìn bất lực trước sự tàn phá 
của cơn lũ... thật đau lòng !
 Sau cơn lũ là một sự 
hoang tàn, tan nát. Không chỉ 
thiệt hại về tiền của vật chất, 
thiết bị mà bao mồ hôi, công 
sức của hơn 300 NLĐ bỗng 
chốc thành con số 0. Hơn thế 
nữa là những ánh mắt lo âu: 
không biết bao giờ mới lấy lại 
những gì đã mất đây? Còn 
công ăn việc làm của NLĐ thì 
sao? Lấy gì giao cho khách 
hàng...? 
 Phải bắt đầu từ đâu? vì 
mọi cái đều hư, hỏng hết, 
những ánh mắt nhìn nhau 
không nói nên lời nhưng cũng 
đủ để thấu hiểu, thấm đượm 
nỗi buồn xen lẫn thất vọng...!
 Gạt nước mắt và thất 
vọng, chúng tôi phải thật vững 
vàng, những cái nắm tay nhau 
thật chặt đủ để lan tỏa sự 
quyết tâm. Ngay sau đó không 
ai bảo ai với tinh thần vốn có 

của Đông Á đã trở thành 
truyền thống bấy lâu nay, lại 
xốc vác, lặng lẽ như những 
chiến binh thầm lặng.
 Một  ngày trôi qua! Màn 
đêm lặng lẽ buông xuống, 
những hạt mưa vẫn rả rích 
tuôn rơi, làm ướt đẫm nhưng 
đôi vai đang âm thầm lặng lẽ, 
bàn chân chảy máu, sưng vù 
vẫn băng lại tiếp tục làm. Trời 
tối hẳn rồi! chỉ có những ánh 
đèn pin lấp loáng, vừa đói, vừa 
ướt, khuôn mặt nhợt nhạt, 
mọi người đã thấm mệt, 
nhưng không hề có tiếng phàn 
nàn, ánh mắt vẫn ánh lên niềm 
tin ngày mai trời sẽ sáng.
 Ngày thứ hai lại tiếp tục! 
Mọi người lại cần mẫn bên 
những cỗ máy bất động. Tạm 
gác những nỗi lo cá nhân: Mẹ 
già đau yếu, điện thoại về để 
đưa đi cấp cứu, nhiều anh em 
nhà vẫn còn ngập sâu trong 
lũ... để chung tay cứu Đông Á.
 Khắc phục nhanh nhất 
máy móc thiết bị là nhiệm vụ 
sống còn lúc này, đội ngũ kỹ 
thuật như những chiến binh, 
lăn xả ngày đêm cùng các 
chuyên gia khắc phục sửa 
chữa máy móc thiết bị. Cứ mỗi 
máy hoạt động là chúng tôi lại 
thấy nhẹ nhõm và sự hồi sinh 

lại bắt đầu. Cùng với sự phối 
hợp nhịp nhàng của tất cả các 
bộ phận, mọi người làm việc 
không kể giờ giấc, không ngại 
khó khăn như một guồng máy 
tốc lực. Và cuối cùng những nụ 
cười đã trao cho nhau, ánh mắt 
tự tin thay cho sự thất vọng 
hôm nào. Chẳng còn một dấu 
tích nào của cơn lũ, những 
hàng cây lại xanh tốt, hồ cá tiếp 
tục róc rách, đẹp hơn, sống 
động hơn. Cây bòng âu sầu 
trong nước lũ, nay cũng đã 
đâm chồi, nảy lộc, đơm hoa kết 
trái, báo hiệu cho một tương lai 
tươi sáng. 
 Hòa cùng với tiếng máy 
reo vang, đâu đây đã văng vẳng 
những lời ca, tiếng hát, lại rộn 
rã tiếng cười, những vần thơ 
cảm động, lời văn mộc mạc 
của NLĐ để chuẩn bị đón 
chào một mùa xuân mới. Đông 
Á là thế đó, không có gì làm 
Đông Á gục ngã được, chúng 
tôi sẽ vượt qua tất cả để “có 
chúng tôi đây luôn sẵn sàng - 
Cùng niềm tin vững bước đến 
tương lai” (1)!

máy của Phân xưởng 2 hoạt 
động bình thường.
 �iên tai, đúng là không thể 
có ai lường trước hết được và 
thiệt hại sau bão lụt là điều 
không thể tránh khỏi. Nhưng, 
vượt qua thiên tai, khắc phục hậu 
quả thiệt hại để tiếp tục phát 
triển mới là điều chúng ta suy 
ngẫm. Nhà máy chúng ta đã vượt 
qua thiên tai bằng việc “Phát huy 

nội lực” của chính mình. Nội lực 
đầu tiên đó là tinh thần đoàn kết, 
vượt qua mọi khó khăn, gắn bó 
với Nhà máy của toàn thể 
CBCNV. Để rồi, những người 
công nhân sau một đêm mệt 
nhoài sản xuất ca 3 vẫn tiếp tục 
ráng sức bì bõm trong nước 
ngập, cứu từng thùng thuốc chất 
lên cao; những người lãnh đạo, 
quản lý, nhân viên đang ở nhà khi 

nghe tin Nhà máy bị ngập đã đội 
mưa gió, tìm mọi cách xuống 
ngay để ứng cứu, mà trong đó có 
người nhà ở của họ cũng đang bị 
ngập nước. Nội lực đó là phát huy 
trí tuệ, bản lĩnh, hết lòng vì công 
việc, vì người lao động của những 
người lãnh đạo, quản lý để đưa ra 
những phương án xử lý nhanh 
nhạy, kịp thời nhất ngay trong 
mưa bão. Nội lực đó là phát huy 
khả năng chuyên môn cao, tận 
tụy với công việc của đội ngũ kỹ 
thuật để đưa ra các giải pháp xử lý 
kỹ thuật, khắc phục sự cố nhanh 
nhất, hiệu quả nhất, đưa máy móc 
vào hoạt động ổn định.
 Tiếp tục “Đổi mới tư duy, 
phát huy nội lực” chắc chắn 
chúng ta sẽ vượt qua mọi khó 
khăn, thử thách để đưa Nhà máy, 
Tổng công ty phát triển lên một 
tầm cao mới

Mời bạn một lần đến với nơi đây
Thác Yangbay muôn cây cỏ hoa 

Có tiếng chim líu lo trong gió 
Có suối trên nguồn róc rách reo vui

***
Nơi đây có bao loài hoa quý

Đồi hướng dương vàng ánh góc trời
Đầm sen thơm màu hồng khoe sắc thắm
Trông thanh cao, trong mát cả tâm hồn.

***
Nơi đây rừng cây xanh tươi tốt
Gọi muôn chim về ca hót đùa vui

Chim yến phụng màu lông vàng-xanh-trắng
Bạn đến đây, chim sẽ đậu tay người.

***
Về nơi đây, bạn ơi cho cá bú

Cá bú bình trông thật đáng yêu
Không gì bằng đứng trên cành sen đại

Cho cá bú bình, nghe tiếng gió vi vu.

Đi chơi mỏi, về đây tắm khoáng nóng
Thả mình vào làn nước ấm trong xanh

Hay bạn thích tắm bùn  trải nghiệm
Thỏa sức nghịch bùn như  thuở bạn  ấu thơ.

***
Đến đây bạn chớ quên quầy ẩm thực

Những món ăn mang hơi hướng vùng cao
Cá sấu thơm với rượu cần say đắm

Mời bạn hiền, kết chặt tình tâm giao
***

Chiều buông xuống dừng chân bên lều trại
Bạn sẽ không  quên vũ điệu  Raglai

Tiếng kèn, sáo khi trầm khi bổng
Hòa tiếng vi vu của khúc nhạc rừng.

***
Một lần thôi mời bạn đếnđây

Bạn sẽ say nồng nàn  ngây ngất
Say vì cảnh vì tình người chân thật

Non nước hữu tình không thể không say.
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&Đoàn kết
nỗ lực

ươm  mầm
cho sự

hồi sinh!

Đoàn kết
nỗ lực

ươm  mầm
cho sự

hồi sinh!

Nàng tiên của Yang Bay



THIÊN ĐƯỜNG BÙN KHOÁNG YANG BAYTHIÊN ĐƯỜNG BÙN KHOÁNG YANG BAY

Nguyễn Văn Sơn
Phòng ĐHSX

Trần �ị Kim Phượng
Công viên DL Yang Bay

Sáng vào ca rộn ràng tiếng máy
Những nụ cười vui vẻ hân hoan

Đã qua rồi thiên tai bão lụt
 Xuân đến rồi, Đông Á chào xuân

Đông Á vượt sóng gió
đón xuân sang
Đông Á vượt sóng gió
đón xuân sang

 Khánh Hòa với địa danh 
“vịnh Nha Trang” nổi tiếng thế 
giới, được mệnh danh là thiên 
đường nghỉ dưỡng của Việt 
Nam. Nơi đây được thiên 
nhiên ban tặng cảnh quan biển 
đảo vô cùng hấp dẫn cùng hệ 
thống sông suối, thác nước 
tuyệt đẹp, vừa kì thú vừa hùng 
vĩ với nguồn tài nguyên 
khoáng đặc biệt dồi dào. 
Chính vì thế, dịch vụ tắm bùn 
khoáng được phát triển rất 
mạnh với đa dạng các loại hình 
dịch vụ hướng đến việc chăm 
sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng, 
thu hút du khách trong và 
ngoài nước, trở thành thương 
hiệu rất riêng của du lịch xứ 
Trầm Hương. 
 Bùn khoáng là loại bùn 
thiên nhiên có nguồn gốc từ 
thực vật như cây cỏ, hoa lá, đất 
đai... bị chôn vùi sâu dưới lòng 
đất, được các tác động biến đổi 
địa chất tạo nên. Do đó, bùn 
khoáng chứa rất nhiều thành 
phần dưỡng chất vô cơ, hữu cơ 
có ích cho quá trình cải thiện 
sức khỏe và làm đẹp của con 
người. Nhằm đáp ứng nhu cầu 
chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp 
ngày càng cao của du khách, 
Công viên Du lịch Yang Bay đã 
đưa vào khai thác dịch vụ tắm 
bùn khoáng nóng, đắp bùn mỹ 
phẩm cao cấp... 
 Dịch vụ được đầu tư theo 
tiêu chuẩn quốc tế với quy mô 
diện tích gần 6ha. Khu tắm 
bùn khoáng Yang Bay phục vụ 
lên tới 120khách/lượt tắm. 

Điểm đặc biệt ở Yang Bay mà 
không nơi nào có được chính 
là nguồn khoáng thiên nhiên 
tinh khiết dưới lòng đất rất dồi 
dào và vô cùng chất lượng. 
Chất lượng bùn mịn, nhuyễn, 
không gian riêng tư, thoáng 
mát cùng với đội ngũ nhân 
viên được đào tạo bài bản, 
chuyên nghiệp. Đây chính là 
thế mạnh của dịch vụ này và 
được du khách gần xa lựa chọn 
hàng đầu trong chuyến du lịch 
nghỉ dưỡng của mình. 
 Sau khi tắm bùn, hồ tắm 
khoáng nóng chính là lựa chọn 
tiếp theo của du khách �eo 
nghiên cứu của các chuyên gia 
sức khỏe, tắm khoáng nóng 
giúp cải thiện đáng kể các bệnh 
về xương khớp, về da, về tim 
mạch, huyết áp... Qua ngâm 
tắm, các chỉ số mạch, huyết áp, 
nhịp thở, thân nhiệt và phản 
ứng da đều có những thay đổi 
có lợi cho sức khỏe... Cần nhấn 
mạnh, tại Yangbay, dòng 
khoáng nóng được cung cấp từ 
chính mạch ngầm tự nhiên của 
thác nước Hocho với nguồn tài 
nguyên khoáng dồi dào, tinh 
khiết, giàu dưỡng chất. Đây là 
điều ít có khu nghỉ dưỡng tắm 
khoáng nào có được. Với 
nguồn tài nguyên giàu có, quý 
giá này, Công viên Du lịch 
Yangbay đã xây dựng một hồ 
khoáng nóng riêng biệt với 
diện tích khoảng 1.500m2. 
 Bên cạnh dịch vụ tắm bùn 
và tắm khoáng, nhằm đáp ứng 
đa dạng cho nhu cầu của khách 

hàng với các dịch vụ cao cấp, 
chúng tôi còn có dịch vụ trát 
bùn mỹ phẩm. Bùn mỹ phẩm là 
loại bùn khoáng thiên nhiên 
đặc biệt và vô cùng giá trị, chất 
bùn đặc sánh, mềm mịn, hàm 
lượng khoáng cao, giúp làm 
sạch sâu các tế bào da chết, góp 
phần kích thích tái tạo tế bào da 
mới, có tác dụng thu nhỏ lỗ 
chân lông, làm mờ các nếp 
nhăn, cho làn da mịn màng, 
tươi trẻ, giàu sức sống.
 Cùng với các dịch vụ vô 
cùng đa dạng và tuyệt vời trên, 
trong những nỗ lực cao nhất 
nhằm đem lại sự hài lòng tuyệt 
đối cho du khách, khu du lịch 
Yang bay còn đưa vào khai thác 
dịch vụ Massage sức khỏe. 
Dịch vụ này giúp du khách thư 
giãn, xóa tan mệt mỏi, tạo hưng 
phấn sau những ngày làm việc 
mệt nhọc, căng thẳng, giúp cho 
thân thể dẻo dai, tái tạo nguồn 
năng lượng dồi dào cho du 
khách. 
 Với những ưu thế vượt trội 
về thiên nhiên cùng những nỗ 
lực cao nhất về dịch vụ chăm 
sóc khách hàng, khu tắm bùn 
khoáng - Công viên DL Yang 
Bay đã và đang ngày càng được 
khách hàng yêu thích, tin tưởng 
và là lựa chọn hàng đầu trong 
hành trình du lịch nghỉ dưỡng 
của mình.
 Yang Bay - �iên đường 
bùn khoáng của Du lịch nghỉ 
dưỡng !

 Mỗi dịp Tết đến, Xuân về 
là dịp chúng ta ngồi lại để cảm 
nhận một năm làm việc với biết 
bao khó khăn và cảm xúc, để 
ghi nhận những thành quả đã 
đạt được  và phát huy những 
điều tốt đẹp cho một năm mới 
nhiều may mắn và thành công.
 Có thể nói năm 2018 là 
một năm đầy khó khăn và thử 
thách với tất cả các doanh 
nghiệp trên cả nước, Đông Á 
chúng tôi cũng không ngoại lệ,  
không chỉ căng mình trên thị 
trường mà chúng tôi còn liên 
tiếp  gánh chịu những tổn thất 
quá lớn từ thiên tai, bão lụt.
 Và chỉ có những người 
trong cuộc như chúng tôi mới 
cảm nhận hết được sự khó 
khăn chồng chất mà Đông Á 
chúng tôi mới trải qua trong 
một năm qua. Đầu năm 2018 
chúng tôi vừa làm vừa khắc 
phục hậu quả của cơn bão số 
12 năm 2017 để lại, bằng ý chí 
và sự đoàn kết của cả một tập 
thể, chúng tôi mới có thể 
gượng dậy trong khoảng thời 
gian sớm đến như vậy. Và mọi 

việc có vẻ đã tốt đẹp hơn khi 
đúng vào thời điểm mà tất cả 
các thành viên của đại gia đình 
Đông Á đang băng băng hướng 
về cái đích mà tất cả mọi người 
đều mong, đó là phải hoàn 
thành xuất sắc mọi chỉ tiêu đề 
ra.
 Nhưng cuộc sống không 
nói trước được điều gì, mọi thứ 
vẫn đang tốt đẹp, đi đúng với 
những gì Đông Á đang băng về 
đích thì chỉ gói gọn trong một 
đêm đó là đêm 17 sáng 
ngày18/11/2018 do ảnh 
hưởng của hoàn lưu bão số 8 
đã tạo ra một thảm kịch thật 
đáng sợ cho thành phố Nha 
Trang nói chung và đại gia đình 
Đông Á chúng tôi nói riêng... 
tất cả như không dám tin vào 
mắt mình đó là sự thật, bởi mới 
ngày hôm qua những máy móc 
còn đang rộn ràng giống như là 
những bản nhạc đối với người 
lao động đang hăng say sản 
xuất 3 ca, thì nay bỗng lặng im  
đến đáng sợ... còn những sản 
phẩm mà bằng mồ hôi và công 
sức của cả một tập thể chúng 
tôi nâng niu và giữ gìn, để làm 
sao đến tay được khách hàng 
với sự hài lòng nhất thì nay đã 
trở thành một bãi phế liệu, mà 
nếu người ngoài nhìn vào thì 

không ai thèm màng tới... 
dường như  tất cả đều cũng có 
chung  một câu hỏi: Biết đến 
bao giờ mới khắc phục và hoạt 
động lại bình thường?
 Nhìn ánh mắt và tâm trạng 
của các anh chị quản lý lúc này, 
những nguời lao động như 
chúng tôi cũng đủ cảm nhận 
được sự khó khăn chồng chất 
mà đại gia đình Đông Á chúng 
tôi sắp phải đối mặt.
 Nhưng với một tinh thần 
rất Đông Á “Làm hết sức, chơi 
hết mình” mọi người  không 
đứng nhìn để chấp nhận số 
phận, mà chúng tôi lại phát huy 
được tối đa sức mạnh của một 
tập thể, đó là sự đoàn kết, sự 
đồng lồng, đồng cam cộng 
khổ, để cùng nhau vượt khó.

“Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”
 Không quản ngại ngày 
đêm, giờ giấc... tất cả cùng 
hướng về niềm tin  ngày mai sẽ 
tươi sáng. Chính vì vậy mà chỉ 
sau 10 ngày tiếng máy đã reo 
vui trở lại, để anh em chúng tôi 
được tiếp tục thưởng thức 
những “bản giao hưởng” mang 
tên ngôi nhà Đông Á. Tạm gác 
lại những ngày u ám, niềm  tin 
và nụ cười đã bừng sáng, để 
tiếp tục cùng nhau chuẩn bị 
cho những kế hoạch tiếp theo 
còn đang dang dở của mình...
 Mùa Xuân đã về với ngôi 
nhà Đông Á, khó khăn không 
làm cho chúng tôi nản lòng, 
vẫn những điệu múa, tiếng hát 
tuy mộc mạc đơn sơ của anh 
em lao động nhưng chứa đựng 
đầy cảm xúc và tình cảm, đã 
gắn kết và tạo nên một Đông Á 
mạnh mẽ đón chào một năm 
mới bình an và hạnh phúc.
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Du xuân trên vịnh Nha Phu
trải nghiệm nét văn hóa tết Việt

 Những ngày giao mùa như thế này, nhạc xuân mở ở 
khắp các hàng quán nơi phố biển Nha Trang. Tết đang khe 
khẽ gõ cửa khắp mọi nhà của miền biển. 
 Xuân về, tết đến, phố phường rộn rã, xe cộ ngược 
xuôi, ai ai cũng tranh thủ cho những ngày cuối năm xử lý 
tất cả mọi việc ổn thỏa, chu toàn. Để chuẩn bị cho một 
năm mới với những khởi đầu mới thật thuận lợi, một năm 
mới vạn điều may mắn đến cho mọi người, mọi nhà. Và 
lên kế hoạch du xuân cho gia đình, người thân, bạn bè.
 Như một phong tục bắt đầu năm mới, người Việt 
thường rủ nhau du xuân để ngắm cảnh mùa xuân-mùa 
đẹp nhất trong năm. Và mong cầu an khang – thịnh vượng 
trong năm mới.
 Năm Kỷ Hợi được dự báo là một năm đủ đầy và sung 
túc. Có lẽ vì thế mà người dân miền biển Nha Trang cũng 
háo hức chờ đợi Tết. Các điểm du lịch Nha Trang cũng rộn 
rã chuẩn bị Tết từ cách đây 2 tháng.
 Những cánh đồng hoa cải vàng, cánh đồng hoa cánh 
bướm rộng hàng hécta đã được trồng và chăm bón cho kịp 
mùa hoa đón khách tại Đảo Hoa Lan. Hồ cá Koi đầy màu 
sắc, tung tăng bơi lượn bên trên là cây cầu gỗ bắt ngang, để 
khi bước chân qua du khách sẽ nghe thơm lừng mùi 
hương đất trời thiên nhiên hoa lá, cỏ cây. Một nơi chốn để 
chụp những bức ảnh tràn ngập sắc hương mùa tết. 
 Không chỉ có vậy, ở đây còn có khu vườn bướm bán 
tự nhiên duy nhất tại Việt Nam. Nơi du khách có thể dạo 
bước trong khu vườn có tiếng chim hót líu lo, quanh mình 
là những chú chim và đàn bướm bay lượn trong không 
gian xanh mát. Mùa xuân vườn bướm nở rộ hoa, bướm 
nhiều hơn sẽ mang đến những cảm giác thú vị khó tả cho 
những vị khách “check-in” nơi này. 
 Bước đi dưới bóng mát của con đường nón lá và con 
đường dù xanh trắng giữa những tia nắng mùa xuân len lỏi, 
lòng chắc chắn sẽ tràn ngập sự yên bình.
 Còn có một góc rất khác trên đảo dành cho những 
người yêu biển có thể nhẹ nhàng thả mình trên những con 
sóng nước. Đùa vui cùng bạn bè bằng trò chơi đua thuyền 
kayak, thử cảm giác mạo hiểm với mô tô nước, dù bay giữa 

tiết trời mát mẻ của mùa xuân cũng là cách để tận hưởng 
trọn vẹn cảm giác hành trình du xuân trên vịnh Nha Phu. 
Đặc biệt, từ mùng 3 đến mùng 7 tết, nhà hàng Hương Lan 
(Đảo Hoa Lan) có chương trình khuyến mãi vé Bu�et, mua 
5 vé tặng 1 vé (giá vé 250.000đ/người)với thực đơn đa dạng 
hải sản, tôm, cua, ốc, sò, cá sấu, đà điểu, gà, heo, bò, các loại 
bánh,…v.v.
 Nhiều người bảo rằng, đến Đảo Hoa Lan vào mùa 
xuân mới thấy hết vẻ đẹp của nơi này. Mới cảm nhận được 
hết bản giao hòa đất trời của một nơi chốn có biển, có núi, 
có rừng, có suối. Một nơi được xem là “trạm dừng chân” cho 
những vị khách cần nạp thêm năng lượng trên hành trình 
cuộc sống.
 Nếu bạn là người yêu động vật, nhà bạn có trẻ con hay 
nhóm bạn là những người hướng ngoại, thích sự sôi động, 
rộn ràng, đừng quên đưa Đảo Khỉ vào danh sách những 
điểm nhất định phải đến trong dịp tết Kỷ Hợi này.
 Đến thăm “tổ tiên” của chúng ta để mong cầu một năm 
mới thuận lợi, bình an. Đến vương quốc của hơn 1200 cô 
cậu khỉ láu cá, tinh nghịch và nhanh nhẹn, khám phá khu 
vườn khỉ tự nhiên, xem chúng có nhiều nét sinh hoạt giống 
với con người chúng ta ra sao? Xem chúng tham dự bữa tiệc 
bu�et trái cây với nhiều loại dành riêng cho mình ngày tết 
như thế nào?
 Đến Đảo Khỉ để thử vận may với những trò chơi độc 
đáo có 1 không 2: đua chó, khỉ thi bơi. Xem các cô cậu khỉ 
thông minh xuất hiện trong những màn biểu diễn xiếc mới, 
hấp dẫn sẽ ra mắt vào dịp tết trong không gian nhà xiếc được 
thiết kế theo phong cách hoạt hình vô cùng ngộ nghĩnh và 
đáng yêu.
 Tết đến Đảo Khỉ, du khách còn được trải nghiệm 
không khí tết ngày xưa với những trò chơi dân gian, mang 
nét văn hóa truyền thống tết Việt như đua cua, đua thuyền, 
ông ô quan, đá gà, ném vòng, bịt mắt bắt dê,….Và cùng gia 
đình bạn bè tham gia các trò chơi đua xe prokart, bắn súng 
sơn,….để xem năm mới khả năng thắng trận của mình là 
bao nhiêu phần trăm nhé!
 Nếu đi với người yêu, hay người thương nhớ đừng 
quên đạp xe hay nắm tay nhau đi hết con đường hoa giấy 
hình trái tim. Bởi ở đây có lời đồn rằng những người yêu 
nhau cùng nhau đi hết con đường tình yêu này sẽ yêu nhau 
mãi về sau. Tết đến, Đảo Khỉ cũng sẽ rực rỡ hơn để du khách 
thỏa sức chụp ảnh, sống ảo với hàng ngàn chậu hoa cúc 
vàng, hoa vạn thọ, hoa nút, ...
 Đặc biệt, đến Đảo Khỉ bạn còn được chơi công viên 
phao nổi miễn phí trên biển, để thử nghiệm cảm giác nhún 
nhảy trên những chiếc phao nổi rực rỡ giữa biển, và thưởng 
thức hải sản ở khu chợ hải sản nằm ngay trên khu phố đi bộ 
rộn rã với những người thân, người thương cho trọn vẹn 
chuyến du xuân đầu năm thật nhiều tiếng cười. 
 Tất cả sẽ trở thành chất xúc tác cho một năm mớt tốt 
đẹp đang chờ đợi bạn ở phía trước.

“Xuân yêu thương trên những lá hoa
Khắp mọi nơi hương xuân đang đến rộn ràng...”

Cẩm Vân�iếu tác giả

 Khép lại một năm làm việc, 
học tập vất vả bạn còn phân vân 
chưa biết chuẩn bị cho chuyến 
du lịch cùng cả nhà, bạn bè, 
người thân ở đâu. Một nơi thật 
mới lạ và thật hứng thú, không 
phải ở thành thị ồn ào, tấp nập, 
không phải ở nông thôn nhàm 
chán. Hãy cùng ở trên một con 
tàu di chuyển ra biển và cùng 
hướng đến một hòn đảo với 
cảnh quan hoang dã với bầy khỉ 
tự nhiên của khu du lịch Đảo 
Khỉ.
 Ở đây ngoài các dịch vụ ăn 
uống, nghỉ ngơi, lưu trú, tắm 
biển, chơi nhà phao, lặn biển, 
đua xe hay tham quan tìm hiểu 
những chú khỉ dễ thương. 
Chúng ta còn được thưởng 
thức những chương trình vui 
chơi, giải trí vô cùng phong phú 
mà không ai khác diễn viên đó 
là những chú khỉ “Chương 
trình xiếc khỉ đặc sắc” với màn 
trình diễn hội tụ những chú khỉ 
thông minh nhất, những chú 
chó dễ thương, những chú mèo 
tinh nghịch, sự điềm đạm của 
những chú dê và sắp tới để chào 
đón xuân Kỷ Hợi 2019. Chúng 
ta sẽ được xem những màn 
trình diễn tài năng của những 
chú heo vui nhộn. Hãy cùng 
đến và thưởng thức ngay “ Ngôi 
nhà của khỉ su và những người 

bạn” ở các khung giờ: 9h30, 
14h00 và 15h15 nhé !
 Sau chương trình xiếc thú, 
chúng ta sẽ cùng đến với một 
cuộc thi đua chó. Một trong 
những cuộc đua vô cùng thú vị. 
Không chỉ là màn tranh tài của 
các chú chó đơn thuần. Mà còn 
có sự xuất hiện của các bạn khỉ. 
Các bạn khỉ sẽ là người cầm 
cương hướng dẫn cũng như 
điều khiển các chú chó thể hiện 
tài năng và đồng hành với các 
chú chó cả chặng đường đua. 
Đến với dịch vụ này chúng ta có 
thể đầu tư đặt cược cho những 
chú chó để có cơ hội nhận được 
những phần quà vô cùng hấp 
dẫn và với giá vé cho mỗi lần 
đặt cược là ba mươi ngàn đồng.
 Tiếp nối các chương trình, 
chúng ta sẽ tiếp tục đến với một 
trong những tiết mục vô cùng 
hoành tráng. Và chắc chắn sẽ vô 
cùng thích thú “Chương trình 
khỉ lái xe moto và Khỉ bơi đua”. 
Được chọn lọc ra từ những chú 
khỉ tài năng nhất và có kỹ thuật 
tốt nhât. Chắc chắn sẽ làm hài 
lòng quý khách bởi sự tự tin, 
tinh thần máu lửa của mình. 
Khỉ đua xe moto với tốc độ khá 
nhanh và thực hiện màn bẻ tay 
lái qua các khúc cua vô cùng 
ngoạn mục. Kết hợp hai trong 
một chương trình. Sau khi các 

chú khỉ đua moto, chúng ta lại 
tiếp tục đến với những vận 
động viên bơi lội, những kình 
ngư trong trang phục bikini 
chỉnh chu. Chắc chắn quý vị sẽ 
không thể rời mắt bởi sự khéo 
léo, hài hước cũng như sự 
chuyên nghiệp của các bạn khỉ. 
Và đối với cuộc thi này, chúng 
ta cũng có thể đặt cược vào 
cuộc đua của các bạn khỉ tương 
tự chương trình đua chó. Với 
giá vé  ba mươi ngàn đồng và 
những phần quà lưu niệm sẽ 
thuộc về những ai chiến thắng.
 Một trong những chương 
trình thu hút không ít những 
du khách hiện nay, đó chính là 
dịch vụ bắn sung sơn. Với hai 
hình thức: Bắn bia (tại chỗ) và 
bắn thao trường (thao trường 
rộng nhất khu vực Khánh Hòa 
hiện nay và đang được đầu tư 
trang phục và các chướng ngại 
vật để tăng thêm phần kịch 
tính cho người chơi). �ử sức 
hay thử tài xạ thủ của mình 
cũng là một trải nghiệm thú vị 
mà chúng ta không thể bỏ qua.
 Với những du khách thích 
sự mới mẻ, cũng như là muốn 
tìm hiểu, làm một thứ gì đó đặc 
biệt hơn, chơi gì hấp dẫn hơn 
nữa thì hãy đến với Trường 
cưỡi đà điểu. Được ngồi trên 
lưng và đắm chìm trong khung 
cảnh núi rừng biển đảo tại đây 
thì còn gì bằng nữa. Đây là một 
trong những trải nghiệm khó 
quên.
 Hãy làm cho chuyến đi 
của chúng ta thật ý nghĩa. Hãy 
đến và cảm nhận sự tươi mới, 
vui nhộn từ một hòn đảo nổi 
tiếng. Hãy đến Đảo Khỉ - 
Monkey Island - Vương Quốc 
Khỉ
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YANG BAY RỘN RÀNG VÀO XUÂN

Xuân về trên nhà máy
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Kiều �ị Hồ Hiền
Phòng Kinh doanh

“Xuân sang hạnh phúc bình yên tới
Tết đến vinh hoa phú quý về”

 Cứ mỗi độ xuân về là lòng 
người ai cũng dâng trào những 
cảm xúc lâng lâng khó tả, trẻ em 
mừng xuân vì được mua sắm 
quần áo mới, được nhiều người 
lì xì, mừng tuổi; người già mừng 
xuân bởi sự sum họp, vui vầy 
bên con cháu; những người con 
xa xứ mừng xuân bởi đây là dịp 
được trở về quê hương, quây 
quần bên gia đình với mâm cổ 
tất niên ấm cúng...
 Lòng người rộn ràng bao 
nhiêu thì cảnh vật cũng nhộn 
nhịp bấy nhiêu… Những loài 
hoa cứ mỗi độ mùa xuân về, lại 
tự mình rũ bỏ những bộ cánh 
ướt át để vươn mình khoe sắc 
dưới ánh nắng mai. Không chỉ 
nhà nhà đón xuân, người người 
mừng xuân, mà tại các Khu du 
lịch không khí làm việc ngày 
càng khẩn trương, hăng say và 
náo nhiệt bấy nhiêu nhằm sớm 
đưa ra những sản phẩm, dịch vụ 
hấp dẫn nhất, độc đáo nhất, 
mang đến cho du khách niềm 
vui, sự phấn khởi và may mắn 
nhân dịp đầu xuân. 
 Cũng vẫn không gian ấy, 
nhưng chất lượng dịch vụ năm 
nay được Yang Bay chú trọng, 
nâng tầm hơn nữa, du khách sẽ 
hoàn toàn bỡ ngỡ khi đặt chân 
đến Công viên Du lịch Yang 
Bay. Ngay từ ngoài cổng, hai 
hàng phướn treo dọc bên đường 
dẫn vào Công viên với những 
câu chúc, dòng chữ “Chúc 
mừng năm mới” được thể hiện 
bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau 
“Việt, Anh, Hoa, Nga...” như một 

lời đón chào và gửi đến lời chúc 
may mắn đầu năm cho Quý du 
khách. 
 Tại điểm tham quan Mộc 
�ần, là một hình ảnh đậm nét 
dân gian rất Việt Nam với hình 
ảnh ông đồ cho chữ thư pháp 
truyền thống uốn lượn, bay 
bổng… đồng thời cũng là một 
điểm check-in không thể bỏ qua 
với một đồi hoa chong chóng 
nhiều màu sắc bên cạnh, cùng 
rừng mai vàng rực rở đung đưa 
trước gió và đàn ngựa chiến với 
dáng phi nước đại mạnh mẽ, oai 
phong. 
 Với mô hình Công viên 
khủng long thu nhỏ, đã thu hút 
rất nhiều sự chú ý của du khách 
trong thời gian vừa qua bởi sự 
mới lạ, độc đáo nay lại được 
CVDL Yang Bay bổ sung thêm 
nhiều chủng loại khủng long 
mới, to lớn và độc đáo hơn, hứa 
hẹn tiếp tục là điểm tham quan 
được du khách hướng tới, đặc 
biệt là các bạn nhỏ. 
 Điểm nhấn trong dịp Tết 
năm nay của VCDL Yang Bay có 
lẽ sẽ là hình ảnh của những 
chiếc nón lá, một biểu tượng đặc 
trưng gắn liền với với truyền 
thống dân tộc. Đi tới bất cứ nơi 
đâu, tại bất cứ nơi nào trong 
khuôn viên CVDL Yang Bay, du 
khách cũng sẽ bắt gặp hình ảnh 
của những chiếc nón lá với 
nhiều kích cỡ, màu sắc rực rỡ 
được chế tác qua bàn tay khóe 
léo của CBCNV Yang Bay. 

Đồng thời, hình ảnh này, còn gắn 
liền với bộ trang phục chiếc áo 
dài truyền thống của đội ngũ 
nhân viên tại tất cả các điểm 
tham quan của du khách, từ 
phòng vé, đến thác Yang Bay, từ 
khu khoáng bùn hay đến thác 
nóng HoCho….. tất cả đã tạo 
nên màu sắc rất riêng, vừa có nét 
đẹp truyền thống, vừa mang tính 
hiện đại.
  �êm vào đó là những câu 
liễn chúc tết phong phú, cùng 
những trò chơi dân gian sẽ  được 
Công viên Du lịch Yang Bay tái 
hiện qua những hình thức vui 
chơi, giải trí mới lạ, độc đáo sẽ 
giúp du khách như được trở lại 
tuổi thơ với những giây phút thư 
giản, thoải mái như trò chơi nỏ 
thần An Dương Vương, phóng 
phi tiêu, bắn cung…. hay mô 
hình “căn nhà ngoại ô” được làm 
bằng các vật liệu tranh, tre, nứa , 
lá đến những bức tường cổ kính 
phủ rêu phong và có thêm nhà 
sàn của người anh em Raglay tạo 
thành một bức tranh mang đậm 
phong cách dân gian. Tất cả thật 
đơn sơ, mộc mạc mà thanh thoát 
và cũng thật chân chất như tình 
cảm của người con Yangbay gởi 
đến với du khách gần xa. 
 Một công trình độc đáo 
khác nữa, được CVDL Yang Bay 
khánh thành trong năm 2018 là 
Khu tắm bùn khoáng Yang Bay 
với quy mô lớn với thiết kế mới lạ 
nằm giữa khung cảnh đại ngàn 
bao la, sẽ tiếp tục phục vụ du 
khách với nhiều dịch vụ mới như 
mát-xa xông hơi, với 06 phòng 
đạt tiêu chuẩn, chất lượng cao. 
Bên cạnh đó, dịch vụ tắm bùn 
khoáng nóng, trát bùn mỹ phẩm 
ngày càng được hoàn thiện nâng 
cao về chất lượng sẽ là điểm đến 
không thể bỏ qua cho những ai 
tham gia hành trình đến với 
Công viên Du lịch Yang Bay 
trong năm Kỷ Hợi 2019.

 Vậy là mùa xuân đã chạm 
ngõ thật rồi! Mùa của sự khởi 
đầu, sự sinh sôi nảy nở, sự đầm 
ấm, sung túc và cũng là mùa 
được mong chờ nhất trong 
năm.
 Khi thành phố còn chưa 
vội thay màu áo xuân mới thì ở 
Nhà máy của tôi - Nhà máy 
�uốc lá Khatoco Khánh Hòa 
đã bắt đầu rộn ràngđiểm tô sắc 
xuân.
 Không khí tất bật chuẩn bị 
cho công việc trang trí Nhà 
máy, những cành đào được 
dựng lên dọc theo hai bên 
đường nội bộ tạo nên một 
“Tokyo Khatoco” rất riêng, 
chắc chắn không thể “đụng 
hàng” với bất kỳ một nơi nào 
khác, trước cổng Nhà máy, cây 
niêu đã được dựng lên cùng 
với câu chúc “Tết An khang”, 
xua đi những điều không may 
mắn, cầu mong cho một năm 
bình an và thịnh vượng. 
 Phong cách làng quê Việt 
Nam được người lao động tái 
hiện tại khuôn viên Nhà máy: 
Cặp đôi trai gái làm bằng rơm, 

ụ rơm, gánh hoa, đội hoa cho 
“hương hoa bay ngào ngạt, 
hương hoa bay dạt dào, làng 
hoa em gọi mùa” đầy ý thơ và 
nhiều cảm xúc. Có người nói 
đùa rằng, nhìn kích cỡ của ụ 
rơm có thể biết năm nay Nhà 
máy gặt hái bội thu hay 
không...?! Và không thể thiếu 
đó là biểu tượng Tam Đa Phúc 
- Lộc - �ọ  đứng trên đồi cao 
với hy vọng mang đến may 
mắn, sức khỏe và tài lộc cho tất 
cả mọi người. Các hoạt động 
sôi nổi và hấp dẫn như: Gói 
bánh chưng, bánh tét, làm 
mứt, đơm mâm ngũ quả, viết 
thư pháp,....được Lãnh đạo và 
Công đoàn đơn vị tổ chức cho 
người lao động hứa hẹn một 
ngày hội tụ nhiều niềm vui và 
bất ngờ.
 Quan trọng hơn cả, bên 
trong các Phân xưởng, tiếng 
máy vẫn nhịp nhàng, không 
ngừng nghỉ 3 ca sản xuất. 
Trong lòng người nao nức 
không khí Tết nhưng nỗi lo để 
kịp đáp ứng các đơn hàng càng 
thôi thúc hơn. Cuối năm, các 

bộ phận cũng tất bật để cố 
gắng hoàn thành những công 
việc đang còn dang dở, không 
để tồn đọng lại công việc cũ.
 Năm 2018 đã qua đi với 
nhiều khó khăn, thách thức: 
�ị trường tiêu thụ sản phẩm 
gặp phải sự cạnh tranh khốc 
liệt, giá cả nguyên vật liệu tăng 
cao, mưa bão,lũ lụt làm thiệt 
hại hàng hóa, tài sản.... Nhưng 
vượt lên tất cả là truyền thống 
đoàn kết, sự cần cù, bền bỉ 
vươn lên của con người Kha-
toco. Năm 2018 cũng là cột 
mốc đánh dấu Khatoco tròn 
35 tuổi. 35 cái xuân xanh, để 
rồi nhìn lại, giờ đây, Khatoco 
đang vươn mình khẳng định 
vị thế trên thương trường đầy 
cạnh tranh.
 Năm 2019, Nhà máy 
cũng sẽ bước sang tuổi 35 với 
nhiều thay đổi: Công tác cổ 
phần hóa doanh nghiệp dự 
kiến bắt đầu vào Quý I/2019, 
các dự án di chuyển Nhà máy 
vào cụm công nghiệp Trảng É, 
chất lượng sản phầm và nguồn 
nhân lực được quan tâm hơn 
bao giờ hết... Với tinh thần Sẵn 
sàng và quyết tâm, hi vọng 
rằng, Nhà máy sẽ đón sinh 
nhật lần thứ 35 với sự thành 
công và thắng lợi viên mãn. 
Để mùa xuân năm sau, sắc hoa 
lại rực rỡ khắp các ngóc ngách 
thân thuộc của Nhà máy, để ụ 
rơm trước Phân xưởng 3 sẽ 
“hoành tráng” hơn năm nay, 
để CBCNV chúng tôi tự hào 
mà nói rằng: Nhà máy tôi đó - 
Nhà máy �uốc lá Khatoco 
Khánh Hòa.

Minh Hiếu
Nhà máy TL Khatoco KH
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