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Lưu hành nội bộ, số 01

KHATOCOKHATOCO
BẢN TIN

Hoang sơ xanh mát đại ngàn
Bình yên, thư giãn, ngập tràn nắng hoa

Suối reo, gió hú, chim ca
Yang Bay thơ mộng bao la hữu tình

Cỏ cây, hoa lá lung linh
Sương mai đón nắng bình minh giữa rừng

Mây vờn đỉnh núi lưng chừng
Hoàng hôn giấu nắng , yêu từng phút giây

Tắm rừng , tắm suối, ngắm cây
Trò chơi, khám phá, mê say vượt đồi

Trải nghiệm, ẩm thực nhất rồi
Vui chơi, nghỉ dưỡng tuyệt vời chẳng quên

Khó khăn dịch bệnh bùng lên
Tư duy, thử thách làm nên khác thường

Nhân viên hăng hái lên đường
Làm ba tại chỗ, mở đường , trồng cây

Trồng ngô, trồng sả, cần tây
�êm hàng dược liệu, rất hay trồng gừng

Đậu nành, củ cải, chuối rừng
Hồng sâm, lựu đỏ, một rừng nhãn tiêu

Rau xanh xanh mướt "bao nhiều"
Dưa leo, mướp, cải, ớt, tiêu, é vườn

Đậu ve, rau muống xanh rờn
Mồng tơi, bầu bí như vờn tắm sương

Công đoàn cải tạo nuôi lươn
Cá trê thử nghiệm giữa vườn nước trong

Trùn quế cũng hái thành công
Mít, cam, bưởi, chuối vun trồng khắp nơi

Vườn keo thu hoạch tốt tươi
Công đoàn thêm quỹ, nụ cười gửi trao

Không gian thông thoáng biết bao
Đồng quê, sinh thái thích sao đại ngàn

Đông về, tết đến, xuân sang
Yang Bay khoe sắc bạt ngàn rừng xanh

Vườn cây dược liệu như tranh
�êm phần trải nghiệm, anh em “seo phì”

Tận tay nhổ đậu, nhổ mì
Hái rau, củ, quả rất gì là vui

�am quan trải nghiệm tận nơi
Bắt lươn, bắt cá, trò chơi giữa đồng

Đâu chỉ cảm giác vậy không
Sản phẩm "bao sạch" hái xong đem về

Vui chơi, hoạt động thấy mê
Phố sao tìm được..., tìm về Yang Bay

Hương quê, rừng núi, gió mây
Du lịch, dịch vụ nhất đây vui mời
Khách yêu, khách đến, khách chơi

Khách mê, ôi!... sướng tuyệt vời thả tim
Muốn phượt chẳng phải đi tìm

Yang Bay hãy đến ngắm nhìn trời xanh
Nắng , hoa, suối, thác vây quanh

Sáo diều vi vút như tranh giữa đời
Khám phá, trải nghiệm, tắm chơi

Liên hoan, hội nghị, khoái nơi tắm bùn
Ẩm thực hương vị nhất vùng

Nàng tiên xanh mướt sướng cùng Yang Bay!

Xanh Mướt Yang BayXanh Mướt Yang Bay

Kính chúc toàn thể CBNV Khatoco và gia đình
một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!
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 Năm 2021, Đảng bộ Tổng 
công ty Khánh Việt đã thực hiện tốt 
công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng, tổ chức học tập, quán triệt 
Nghị quyết Đại hội các cấp; Học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ chí Minh; Ngăn 
chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức lối sống, những 
biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển 
hoá”; Xây dựng và triển khai thực 
hiện kế hoạch phòng chống tham 
nhũng; �ực hiện nghiêm công tác 
tập trung dân chủ từ cơ sở, công 
khai minh bạch quy chế làm việc đã 
đề ra. Toàn Đảng bộ kết nạp 20 
đảng viên mới, trong đó độ tuổi 
thanh niên có 12 đồng chí; 18/18 
Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 
4/18 Chi bộ hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ; 61 đồng chí hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 16,75%; 
303 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm 
vụ, chiếm 82%; 6 đồng chí hoàn 
thành nhiệm vụ, chiếm 1,6%; 

Không có đảng viên không hoàn 
thành nhiệm vụ. Toàn Đảng bộ 
được xếp loại hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ; Tổ chức Công đoàn 
được xếp loại hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ, dẫn đầu khối thi đua; Tổ 
chức đoàn �anh niên được xếp 
loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 
được nhận cờ thi đua của Đoàn 
Khối Doanh nghiệp.

 Về nhiệm vụ sản xuất kinh 
doanh, năm 2021, vượt qua khó 
khăn do ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19, toàn Tổng công ty cơ bản 
hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ 
đề ra trong năm 2021: Doanh thu 
hợp nhất ước đạt 6.812 tỷ đồng; Lợi 
nhuận trước thuế ước đạt 271,2 tỷ 
đồng; Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 
36,6 triệu USD; Nộp ngân sách nhà 

Văn phòng TCT Khánh Việt

nước đạt 2.622 tỷ đồng, trong đó 
tại Khánh Hòa là 2.541 tỷ đồng.
 Tính đến cuối năm 2021, Dự 
án đầu tư Dây chuyền chế biến sợi 
thuốc lá với tổng giá trị gần 600 tỷ 
đồng đã cơ bản hoàn thành công 
tác lắp đặt, hướng dẫn vận hành, 
chuẩn bị nghiệm thu, bàn giao toàn 
bộ Dây chuyền tại Phân xưởng 1 
của Nhà máy �uốc lá Khatoco 
Khánh Hòa ở Cụm công nghiệp 
Trảng É 1. Dự án đầu tư Di dời Nhà 
máy �uốc lá Khatoco Khánh Hòa 
vào Cụm công nghiệp Trảng É 1 đã 
hoàn thành công tác xây dựng Kho 
nguyên liệu 1, Kho nguyên liệu 2, 
Kho vật tư, Phân xưởng 1 với tổng 
diện tích 30.000 m2 nhà xưởng, 
một số Trạm biến áp và các hạng 
mục phụ trợ. Dự án đầu tư Cơ sở 
hạ tầng các Cụm công nghiệp 
Trảng É đã cơ bản hoàn thành cơ 
sở hạ tầng Cụm công nghiệp Trảng 
É 1 với diện tích 35ha và khai thác 
trên 90% diện tích thương phẩm 
cho 9 nhà đầu tư. Hiện nay, đang 
triển khai thi công Cụm công 
nghiệp Trảng É 2 với diện tích 
45ha.
 Năm 2022, Đảng bộ Tổng 
công ty Khánh Việt tiếp tục thực 
hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: 
Phổ biến, tuyên truyền chủ trương 
đường lối của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước; Làm tốt 
công tác tuyên truyền giáo dục để 
ổn định tư tưởng của người lao 
động khi thực hiện cổ phần hóa 
Tổng công ty; Tiếp tục phát hiện, 
giới thiệu nhân sự bổ sung nguồn 
cán bộ quy hoạch đối với các chức 
danh lãnh đạo quản lý các cấp; 

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021 
- 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã 
được Ban �ường vụ Tỉnh ủy phê 
duyệt quy hoạch; Đẩy mạnh công 
tác phát triển đảng viên, phấn đấu 
vượt chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra; 
Lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể xây 
dựng, tổ chức thực hiện các hoạt 
động phong trào đã đề ra trong năm 
2022.
 Trong năm 2022, dự báo dịch 
bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến 
phức tạp, hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Tổng công ty sẽ tiếp tục 
đối mặt với nhiều khó khăn, thách 
thức. Với truyền thống kiên cường 
vượt khó, đoàn kết, đồng lòng, tập 
thể Ban lãnh đạo và người lao động 
toàn Tổng công ty phấn đấu hoàn 
thành các chỉ tiêu trong năm 2022: 
Doanh thu hợp nhất: 7.974 tỷ 
đồng; Tổng số nộp ngân sách nhà 
nước: 2.943 tỷ đồng, trong đó nộp 
tại Khánh Hòa 2.843 tỷ đồng; Lợi 
nhuận trước thuế: 302 tỷ đồng; 
Kim ngạch xuất khẩu: 45,7 triệu 

USD. Tập trung 
hoàn thiện các dự 
án trọng điểm 
đưa vào hoạt 
động trong năm 
2022: Dự án đầu 
tư Dây chuyền 
chế biến sợi 
thuốc lá, Dự án di 
dời Nhà máy 
�uốc lá Khatoco 
Khánh Hòa vào 

Cụm công nghiệp Trảng É 1 và Dự 
án đầu tư cơ sở hạ tầng các Cụm 
công nghiệp Trảng É.
 Để thực hiện những mục tiêu 
đề ra, đồng chí Nguyễn Đình 
Hương - Đảng ủy viên, �ành viên 
HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công 
ty Khánh Việt đã giao chỉ tiêu kế 
hoạch sản xuất kinh doanh năm 
2022 cho 11 đơn vị thuộc các 
nhóm ngành: �uốc lá, �ương 
mại - Dịch vụ, Bất động sản, May 
mặc và Chăn nuôi.
 Dịp này, những tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc, nỗ lực 
khắc phục khó khăn, hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ đã nhận được 
bằng khen, giấy khen các cấp. Trong 
đó, �ủ tướng Chính phủ tặng 
bằng khen cho 01 tập thể và 04 cá 
nhân có thành tích trong công tác, 
góp phần vào sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 
Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam tặng bằng khen cho 
01 tập thể và 02 cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong phong trào thi 
đua lao động giỏi và xây dựng tổ 
chức Công đoàn vững mạnh; Chủ 
tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng 
bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong 
công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 và Đảng ủy Tổng công ty 
Khánh Việt tặng giấy khen cho 04 
chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, 
vững mạnh” tiêu biểu năm 2021.
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Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt
tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ kỳ II - năm 2021
và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022



Vũ Lê �anh Ngân
Phòng XNK | VP Tổng công ty

Non cao cũng có đường trèo
Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi
                                                  (Ca dao)

Covid dù rất hiểm nguy
Phòng ta vẫn quyết thích nghi tới cùng

Xuất - nhập phấn đấu không ngừng
Hòa cùng thành tích góp phần chung vui.

 Đại dịch Covid-19 cùng với 
biến chủng Delta tràn vào nước ta 
nhanh như một cơn thác lũ, gây 
nhiều hệ lụy cho toàn bộ nền kinh tế. 
Chuỗi cung ứng toàn cầu nói chung 
và ngành xuất nhập khẩu nói riêng 
đã chịu tác động sâu rộng, tạo ra một 
sự đứt gãy và trì trệ chưa từng có. 
Đứng trước những khó khăn, thách 
thức do dịch Covid-19 gây ra nhưng 
tập thể Phòng XNK đã quyết tâm, 
nỗ lực tìm mọi giải pháp để giảm 
thiểu tác động xấu và hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao. Tuy một số chỉ 
tiêu chưa thể hoàn thành 100%, 
nhưng cơ bản hoàn thành được 
nhiệm vụ đề ra, cụ thể kim ngạch 
nhập khẩu đạt 59,6 triệu USD, bằng 
99% so với năm 2020; tổng kim 
ngạch xuất khẩu của công ty mẹ  đạt 
34,7 triệu USD, bằng 85,8% so với 
năm 2020, trong đó kim ngạch xuất 
khẩu thuốc lá điếu đạt 30,8 triệu 
USD, bằng 90,2% so với năm 2020; 
hợp tác với 02 khách hàng xuất khẩu 
mới; phát triển thị trường xuất khẩu 
mới sang Châu Phi; đảm bảo tiến độ 
cung ứng nguyên vật liệu đầu vào 
cho sản xuất.

 �ời điểm căng thẳng nhất, 
toàn tỉnh áp dụng giãn cách xã hội 
theo Chỉ thị 16/CT-�g ngày 
31/3/2020 của �ủ tướng Chính 
phủ, công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 được phòng nghiêm túc 
triển khai, đồng thời đảm bảo duy trì 
50% thành viên làm việc, tận dụng 
các phòng họp để sắp xếp chỗ ngồi 
cho các thành viên trong phòng sao 
cho vừa đảm bảo giãn cách, vừa 
chuyên tâm làm việc. Dù gặp rất 
nhiều trở ngại nhưng Phòng XNK 
vẫn không ngừng tìm tòi những 
phương án mới để cải tiến phương 
pháp làm việc giúp nâng cao hiệu 
quả làm việc, tiết kiệm thời gian, 
công sức. Hai đề tài sáng kiến được 
Hội đồng sáng kiến Tổng công ty 
công nhận, trong đó 01 đề tài được 
công nhận sáng kiến loại C, cấp Tổng 
công ty và 01 đề tài được công nhận 
Giải pháp hợp lý hóa sản xuất kinh 
doanh là một sự động viên, khích lệ 
đối với tập thể Phòng XNK. 
 Để đạt được những thành tích 
trên đây, ngoài sự nỗ lực của các cá 
nhân thì các hoạt động khuyến 
khích, hỗ trợ để nâng cao tinh thần 
chung của tập thể rất được chú 
trọng. Những buổi sinh nhật chúc 
mừng nhau online; những ly cafe, 

sinh tố, trà sữa... được “xử lý” một 
cách đầy ngẫu hứng, gọn nhẹ vào đầu 
giờ; những tin nhắn trao đổi về mọi 
mặt đời sống xã hội, những hình ảnh, 
bài viết hài hước... được anh chị em 
trong phòng nhiệt tình chia sẻ trong 
nhóm zalo của phòng đã làm giảm 
áp lực công việc, tạo sự gắn kết của 
tập thể phòng. 
 Năm 2021 là một năm đầy biến 
động với bao cung bậc cảm xúc 
nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Ban 
Lãnh đạo Tổng công ty Khánh Việt, 
tập thể Phòng XNK đã phát huy sự 
đoàn kết gắn bó, vươn lên trong khó 
khăn để hoàn thành tốt nhất nhiệm 
vụ được giao, góp phần vào thành 
tích chung của toàn Tổng công ty. 
Chủ động để đối phó với tình hình 
mới là bài toán mà chúng ta cần tiếp 
tục đồng lòng để tìm ra lời giải trong 
thời gian tới.

 Năm 2021 là năm có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng, đây là năm đầu 
tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ các cấp trong bối cảnh cả nước 
đang gồng mình chống dịch 
Covid-19. Làn sóng dịch Covid-19 
lần thứ tư với biến thể Delta hoành 
hành và lan rộng đã ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực 
kinh tế - xã hội, làm gián đoạn chuỗi 
cung ứng hàng hóa, đình trệ các 
hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Trước bối cảnh đó, Đảng ủy Tổng 
công ty Khánh Việt đã chủ động chỉ 
đạo sát sao, kịp thời các biện pháp 
phòng, chống và ứng phó với dịch 
bệnh Covid-19. Dưới sự chỉ đạo 
của Đảng ủy, Ban chỉ đạo công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
của Tổng công ty và các đơn vị trực 

 Năm 2021 là một năm nhiều khó khăn, thách thức đối với Tổng công 
ty Khánh Việt (Khatoco). Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát lần 
thứ tư, tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội và hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng dưới sự lãnh đạo của 
Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, cùng sự đoàn kết, nỗ lực, 
đồng lòng của toàn thể người lao động , Đảng bộ Tổng công ty quyết tâm thực 
hiện hiệu quả “mục tiêu kép”: vừa chống dịch, vừa hoàn thành nhiệm vụ được 
giao ở mức cao nhất.

thuộc thường xuyên bám sát các chỉ 
đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Y tế, 
UBND tỉnh Khánh Hòa và các sở 
ngành chức năng tại địa phương để 
kịp thời xây dựng, triển khai 
phương án, kế hoạch, kịch bản, các 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19; xây dựng kế hoạch xét 
nghiệm sàng lọc, tiêm vắc xin cho 
người lao động; tổ chức sản xuất “3 
tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”. 
Xác định vắc xin là giải pháp bảo vệ 
tốt nhất để phòng ngừa Covid-19, 
Ban lãnh đạo Tổng công ty đã tích 
cực phối hợp với các cơ quan chức 
năng trong tỉnh sớm tổ chức tiêm 
phòng cho người lao động, tạo điều 
kiện cho họ an tâm công tác và ổn 
định hoạt động sản xuất kinh 
doanh.
 Nhờ linh hoạt, kịp thời triển 
khai nhiều biện pháp ứng phó mà 

trong giai đoạn cao điểm của dịch 
bệnh, các ngành sản xuất chủ lực 
của Khatoco vẫn hoạt động liên 
tục, đáp ứng đủ hàng hóa cho thị 
trường, đảm bảo an toàn sức khỏe 
và thu nhập cho người lao động. 
Vượt lên khó khăn, Đảng ủy, Ban 
lãnh đạo, tập thể người lao động 
Khatoco chung tay phát huy sức 
mạnh nội lực, cơ bản hoàn thành 
được các mục tiêu, nhiệm vụ chủ 
yếu đề ra trong năm 2021, kết quả 
cụ thể như sau:
 - Doanh thu hợp nhất ước đạt 
6.812 tỷ đồng, bằng 100% cùng kỳ, 
đạt 95% kế hoạch; 
 - Lợi nhuận trước thuế ước đạt 
271,2 tỷ đồng, bằng 91% cùng kỳ, 
đạt 102% kế hoạch; 
 - Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 
36,6 triệu USD, bằng 85% cùng kỳ, 
đạt 86% kế hoạch; 
 - Nộp ngân sách nhà nước đạt 
2.622 tỷ đồng, bằng 107% cùng kỳ, 
trong đó tại Khánh Hòa là 2.541 tỷ 
đồng, bằng 108% cùng kỳ và đạt 
108% chỉ tiêu pháp lệnh tỉnh giao.
 Với phương châm người lao 
động là tài sản quý giá nhất của 
doanh nghiệp, Đảng ủy Tổng công 
ty Khánh Việt đã triển khai nhiều 
giải pháp động viên tinh thần, 
chăm lo đời sống cho người lao 
động, kịp thời đưa ra những chính 
sách hỗ trợ cho người lao động 
trong thời gian diễn ra dịch bệnh 
Covid-19. Đây chính là nguồn 
động viên tinh thần lớn, góp phần 
tiếp thêm năng lượng giúp người 
lao động Khatoco tin tưởng gắn bó 
với doanh nghiệp.
 Bên cạnh nỗ lực duy trì hoạt 
động sản xuất kinh doanh, Khato-
co không quên thực hiện trách 
nhiệm xã hội của mình. Hưởng ứng 
lời kêu gọi của �ủ tướng Chính 
phủ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh Khánh Hòa về việc 
ủng hộ kinh phí mua vắc xin phòng 
Covid-19 nhằm sớm đưa vắc xin 
tiếp cận nhanh nhất đến với mọi 
người dân, Khatoco đã ủng hộ 1 tỷ 
đồng cho Quỹ vắc xin, chung tay 
cùng cả nước sớm kiểm soát và đẩy 

lùi dịch bệnh; ủng hộ 100 triệu 
đồng cho Quỹ cứu trợ phòng, 
chống dịch bệnh tỉnh Khánh Hòa. 
 Nhân kỷ niệm 38 năm ngày 
thành lập Tổng công ty Khánh Việt 
giữa bối cảnh khó khăn do ảnh 
hưởng của dịch Covid-19, đồng 
chí Lê Tiến Anh - Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐTV Tổng công ty 
Khánh Việt đã có thư ngỏ gửi đến 
người lao động: “Chúng ta đang 
hòa trong không khí mừng ngày 
sinh nhật 38 tuổi trong hoàn cảnh 
đại dịch bùng phát toàn cầu đã 
làm thay đổi hoàn toàn đời sống 
sinh hoạt và làm việc. Những khó 
khăn, thử thách đang len lỏi trong 
từng ngõ ngách của từng gia đình, 
từng đơn vị mà mỗi người đang 

Phan Quang Huy
Phó Bí �ư Đảng Uỷ

 Phó TGĐ TCT Khánh Việt

phải vật lộn hàng ngày, và dự báo 
còn kéo dài đến hết năm 2022 mới 
trở lại trạng thái bình thường. Đây 
có lẽ là một ký ức khó quên khi mà 
chúng ta xác định cần phải ổn 
định để tồn tại và lập lại những 
thành quả đáng tự hào của hành 
trình 38 năm xây dựng. Hơn lúc 
nào hết, đòi hỏi chúng ta phải 
hành động nhanh hơn, mạnh mẽ 
hơn, quyết liệt hơn ngay từ lúc này. 
Những lúc khó khăn, thách thức là 
lúc thể hiện ý chí, nghị lực, tư duy, 
bản lĩnh của đội ngũ lãnh đạo các 
cấp. Lời chúc mừng tốt đẹp nhất, 
quà tặng sinh nhật Tổng công ty có 
ý nghĩa nhất lúc này là tìm mọi 
giải pháp để vượt qua. Chúng ta 
chắc chắn sẽ vượt lên phía trước.”

 Khó khăn càng lớn, quyết tâm 
càng cao. Để thực hiện các mục tiêu 
tiếp theo trong tình hình mới, tiếp 
tục cần sự sáng tạo, bản lĩnh của 
Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban 
Tổng giám đốc và sự đoàn kết, 
đồng lòng, nỗ lực của toàn thể 
người lao động Khatoco. Dịch 
bệnh rồi sẽ qua, cuộc sống bình 
thường sẽ trở lại. Chính những nỗ 
lực, cố gắng không mệt mỏi trong 
những ngày khó khăn sẽ là nền tảng 
tạo đà cho Khatoco bước vào năm 
2022 với quyết tâm mới, thành 
công mới, vì một Khatoco phát 
triển bền vững.
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Đảng ủy Tổng công ty Khánh Việt
Phát huy vai trò lãnh đạo đơn vị
thực hiện hiệu quả
“mục tiêu kép” trong đại dịch



Trần Nhật Huy
Công Ty CP In Bao Bì Khatoco

Công ty tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm 
soát SARS-CoV-2 ngay trong đêm 

 Từ giữa tháng 7/2021, khi tình hình dịch bệnh 
Covid-19 tại tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh, thành phía 
Nam ngày càng phức tạp, Lãnh đạo Công ty Cổ phần 
In bao bì Khatoco đã đưa ra nhận định "dịch bệnh còn 
kéo dài và sẽ bùng phát hơn nữa trong thời gian tới". 
Trước những thách thức đó, Ban Giám đốc Công ty 
quyết định thực hiện nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo công 
tác phòng chống dịch bệnh vừa duy trì hoạt động sản 
xuất kinh doanh với trọng tâm chính là tạo việc làm 
cũng như thu nhập cho người lao động và giữ chân 
khách hàng. Đây là một sự lựa chọn rất khó khăn 
nhưng cấp thiết lúc này.
 Với quyết tâm không để chuỗi sản xuất bị đứt gãy, 
Công ty đã họp khẩn, “thần tốc” lập kế hoạch, triển 
khai thực hiện mô hình "3 tại chỗ" và thông tin cho toàn 
thể công nhân viên được biết mục đích, ý nghĩa mô 
hình này để người lao động tự nguyện đăng ký tham 
gia. Sau khi chốt danh sách số lượng nhân viên tham 
gia "3 tại chỗ", các phòng ban, đặc biệt là Phòng Hành 
chính Nhân sự đã chạy đua với thời gian, bắt tay cải tạo 
chuyển đổi công năng một phần kho giấy và phòng hội 
trường trở thành “ký túc xá” với đầy đủ tiện nghi như 
máy lạnh, mùng, chiếu, gối cùng những vật dụng sinh 
hoạt nhỏ nhặt nhất, nhằm phục vụ đời sống hằng ngày 
cho công nhân viên. Bên cạnh đó, Công ty còn cho lắp 
đặt thêm hệ thống nhà tắm, nhà vệ sinh phân khu nam 
- nữ riêng biệt.
 Khó khăn lớn nhất thời điểm đó là bảo đảm bữa 
ăn ngày 3 lần cho gần 150 công nhân viên (mỗi đợt) là 
một áp lực rất lớn với doanh nghiệp. Bởi trong bối cảnh 
các chợ đầu mối cũng như chợ truyền thống tạm 
ngưng hoạt động, tất cả đổ dồn vô siêu thị, dẫn đến giá 
thực phẩm tăng khá cao trong những ngày đầu. Các chị 
phụ trách bếp ăn phải nỗ lực rất lớn để tìm nguồn cung 
cấp thịt cá, rau củ tươi xanh ổn định với mức giá hợp lý. 
Không chỉ vậy, để đảm bảo sức khỏe trong thời gian 

này, Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo tăng khẩu phần ăn 
hàng ngày, lo cả cà phê buổi sáng, bổ sung nước chanh, 
trái cây tráng miệng hàng ngày cho người lao động. Sau 
khoảng một tuần đầu tiên, mọi việc mới dần đi vào ổn 
định, người lao động đã yên tâm sinh hoạt và làm việc 
trong phạm vi khuôn viên Công ty.
 Song song với việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ 
ăn - uống - ở, Công ty đã ký hợp đồng với bệnh viện 
đến xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ nhân sự trước 
khi tham gia “3 tại chỗ” cũng như xét nghiệm tầm soát 
hàng tuần. Để tránh việc lây nhiễm từ bên ngoài, người 
lao động gần như tuyệt đối không giao lưu với bên 
ngoài, không được tự ý đi ra khỏi khuôn viên Công ty 
để mua sắm vật dụng cá nhân hoặc các công việc riêng 
khác. Bên trong, Công ty tổ chức ăn ở và làm việc riêng 
từng bộ phận, sinh hoạt với từng khung giờ khác nhau, 
tuân thủ nghiêm thông điệp 5K của Bộ y tế.
 Chưa dừng lại ở đó, được sự quan tâm và tạo điều 
kiện một cách tốt nhất của Lãnh đạo Tổng công ty 
Khánh Việt, toàn bộ người lao động đã được tiêm 
vắc-xin phòng ngừa Covid-19, sớm hoàn thành mục 
tiêu đảm bảo 100% công nhân viên Công ty được tiêm 
đầy đủ 02 mũi vắc-xin. Đây được xem là biện pháp chủ 
động, hiệu quả nhất để bảo vệ mỗi cá nhân và cả cộng 
đồng trước các biến chủng vi rút SARS-CoV-2, góp 
phần ngăn chặn dịch bệnh bùng phát.
 Với việc triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện 
pháp trên, sau hơn 75 ngày thực hiện “3 tại chỗ”, Công 
ty không để xuất hiện ca nhiễm Covid-19 nào. Đó cũng 
là lúc Ban Lãnh đạo thở phào nhẹ nhõm, bớt lo lắng 
hơn so với những ngày đầu mới triển khai.
 Đại dịch Covid-19 đã đặt ra cho nền kinh tế 
những thách thức vô cùng to lớn. Nhiều doanh nghiệp, 
cơ sở kinh doanh phải đóng cửa, công nhân phải thất 
nghiệp,.. Nhưng riêng những người lao động chúng tôi 
luôn cảm thấy mình vẫn còn may mắn khi được làm 
việc và cống hiến dưới mái nhà KHATOCO, thầm cảm 
ơn sự quan tâm của tập thể Lãnh đạo các cấp đã có 
những giải pháp phù hợp và triển khai cấp bách trong 
tình hình mới. Những phút giây sinh hoạt và làm việc 
“3 tại chỗ” sẽ là những kỷ niệm được nhắc mãi về sau.
 Hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn còn rất phức 
tạp, dự báo năm 2022 còn nhiều khó khăn thách thức, 
nhiều nguy cơ đang tiềm ẩn với sự xuất hiện của biến 
chủng mới Omicron, nhưng chắc chắn với truyền 
thống đoàn kết và tinh thần chung sức đồng lòng, cùng 
sự chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo Công ty, chúng ta 
tin tưởng rằng tất cả công nhân viên của Công ty Cổ 
phần In bao bì Khatoco sẽ vượt qua mọi khó khăn để 
thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và hoàn thành 
các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra./.

CHUNG SỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KÉP

 Ngày 21/7/2021 đánh dấu sự 
kiện ngày nhập ngũ đầu tiên tại 
“doanh trại” Đông Á. Đó là những 
ngày không thể nào quên trong 
một bối cảnh đặc biệt... chống dịch 
Covid-19 - Làm việc 3 tại chỗ.
 Trước tình hình nguy cấp của 
đại dịch Covid-19 đang lây lan 
nhanh, mỗi ngày số lượng ca dương 
tính càng tăng thêm ngoài cộng 
đồng, với sự quyết đoán và nhạy 
bén của Giám đốc, chúng tôi quyết 
định thực hiện 3 tại chỗ sớm hơn 
để tránh nguy cơ lây nhiễm, bảo 
đảm cho sản xuất kinh doanh 
không bị đứt gãy. Lúc đầu phát sinh 
bao nhiêu câu hỏi: Chỗ ở bố trí ra 
sao? Tổ chức ăn 3 bữa thế nào? Nơi 
sinh hoạt chung ở đâu để có thể 
giãn cách giảm nguy cơ lây nhiễm... 
trong khi cơ sở vật chất chỉ có vậy, 
việc lo cho hơn 200 người lao động 
(NLĐ) ở lại 3 tại chỗ không phải là 
việc đơn giản. 
 Nhưng chỉ trong một ngày với 
sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc, 
các tổ đội, phòng ban bắt tay vào 
thực hiện phương án và triển khai 
công việc gấp rút: Trưng dụng mọi 
chỗ có thể để vừa có phòng làm 
việc vừa có chỗ ngủ nghỉ. Với 
cường độ và quyết tâm cao, mọi 
việc đi vào ổn định và sẵn sàng cho 
cuộc chiến đảm bảo hai mục tiêu 
vừa sản xuất, vừa chống dịch. Gần 
70% số lao động đã sẵn sàng tham 
gia  3 tại chỗ với tinh thần đầy quyết 
tâm.
 Đêm đầu tiên, cảm giác là lạ 
khi sinh hoạt xa gia đình nên không 
ai được trọn giấc. Cộng với việc 
thiếu thốn trang thiết bị sinh hoạt 
đúng lúc cao điểm nóng bức của 

mùa hè cộng và 
tiếng máy vận 
hành ban đêm... 
Sau đó, Ban 
lãnh đạo đã 
nhanh chóng 
khắc phục, bổ 
sung kịp thời 
trang thiết bị 
còn thiếu, đảm 
bảo sức khỏe 

cho NLĐ. Sau khi ổn định được 
chỗ ăn ở, lại bắt đầu phát sinh 
nhiều vấn đề liên quan, khó nhất 
lúc bấy giờ là công tác phòng 
chống lây nhiễm, vì môi trường tập 
thể, sinh hoạt đông người nguy cơ 
lây nhiễm rất cao, chỉ cần chủ quan 
lơ là một chút là có thể dẫn tới thất 
bại và phải ngưng sản xuất.
 Với tinh thần quyết tâm và kỷ 
luật ban hành chặt chẽ, cứng rắn 
cùng sự đồng lòng từ trên xuống 
dưới đều thực hiện một cách 
nghiêm túc, không khác gì kỷ luật 
trong quân đội. Qua một tuần bỡ 
ngỡ, mọi người đã quen dần với 
môi trường 3 tại chỗ, tinh thần đã 
phấn chấn trở lại, thậm chí có anh 
em còn đùa nhau rằng sẵn sàng 
đăng ký làm việc 3 tại chỗ suốt cả 
đời cũng được!
 Mọi người như trong một gia 
đình, ai bớt việc là nhanh chóng hỗ 
trợ nhau, người thì phụ nấu, pha 
chế, nhặt rau, người thì dọn dẹp 
cùng chị em nhà bếp để có được ba 
bữa ăn đầy đủ, đảm bảo sức khỏe 
cho sản xuất tăng ca liên tục. Các 
dịch vụ tự phục vụ như cắt tóc, 
“mát xa” tại chỗ phát huy hiệu quả.
 Sau giờ làm, mọi người tích 
cực tham gia thể dục thể thao, 
nhóm thì đá bóng, đá cầu, chỗ kia 
cầu lông, chỗ này thì yoga...kể cả 
những anh em hồi giờ lười biếng 
thể thao nay cũng trở thành các 
cầu thủ cầu lông, bóng đá chuyên 
nghiệp.
 Cái khó khăn lúc bấy giờ là 
không được phép ra ngoài phạm vi 
3 tại chỗ, trong khi các cơ sở gia 
công thiết bị bên ngoài cũng bị hạn 
chế hoạt động. Nên không thể xử 

lý được khi có sự cố thiết bị phải gia 
công bên ngoài. Nhưng với tinh 
thần trách nhiệm cao của đội ngũ 
kỹ thuật được tôi luyện qua những 
biến cố đã xảy ra, luôn sáng tạo và 
nhạy bén tìm ra các giải pháp để xử 
lý tại chỗ kịp thời đảm bảo cho máy 
chạy ổn định.
 Khi đó Ban lãnh đạo cùng ăn, 
cùng ở lại 3 tại chỗ, kịp thời nắm bắt 
thông tin, xử lý nhanh chóng, dứt 
khoát các tình huống phát sinh, đặt 
mục tiêu an toàn chống dịch lên 
hàng đầu. Bên cạnh đó là sự sâu sát, 
chia sẻ, quan tâm đến từng bữa ăn, 
giấc ngủ của anh chị em, đảm bảo 
thu nhập cho NLĐ, tạo tâm lý an 
tâm, sẵn sàng ở lại làm việc. 
 Vượt qua bao sóng gió, hết cơn 
bão, cơn lũ đã đi qua, nay lại tới dịch 
Covid hoành hành, nhưng “không 
thể làm khó được chúng tôi đâu”! 
Đó là một thông điệp khẳng định 
được ý chí kiên cường của một tập 
thể đoàn kết, đùm bọc và thương 
yêu, sẵn sàng chung tay gánh vác 
mọi công việc để vượt qua tất cả 
mọi khó khăn.
 Mặc dù nỗi nhớ nhà hằn rõ lên 
từng khuôn mặt trong khi chỉ cách 
xa nhà một quãng đường rất ngắn, 
nhưng những nụ cười, ánh mắt đó 
toát lên một niềm tin mãnh liệt, 
một sức sống tràn đầy như Cây 
bòng trước hồ cá hôm nay đã đơm 
bông kết trái. Sau một thời gian 
gồng mình chống dịch, hôm nay 
mọi thứ đã gần như trở lại bình 
thường, ai về nhà nấy, chỉ có điều 
công tác chống dịch vẫn phải thực 
hiện tốt, tự giác 5K mọi lúc mọi nơi 
để duy trì hoạt động trong điều 
kiện bình thường mới.
 Và hôm nay đây, lúc mà tôi 
đang mải mê viết lên những dòng 
chữ này, cũng là lúc mọi thành viên 
Đông Á đang hân hoan đón mừng 
kỷ niệm 26 năm thành lập 
(15/10/1995 - 15/10/2021). Một 
dấu mốc thời gian khó quên mãi 
lắng đọng trong lòng mỗi thành 
viên Đông Á.

Phạm Bá Minh
PGĐ Công ty CP Đông Á
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Huỳnh Văn Nhĩ
Nhà máy �uốc lá Khatoco Phú Yên

Chung Quang Vinh
NM �uốc lá Khatoco Khánh Hòa

Nguyễn �ái Sơn
NM �uốc lá  KTCKH

Trước đây núi đá, rẫy rừng
Ngày nay nhà máy không ngừng mọc lên

Công nghiệp Trảng É, đặt tên
Địa danh Suối Cát - Cam Lâm - Khánh Hòa.

Đường về Diên Khánh rẽ qua
Xuôi Nam, gặp tỉnh lộ 3 thẳng vào

Từ xa thấy ngọn tháp cao
Chữ “K” Khánh Việt thấy bao tự hào.

Nhà máy �uốc lá Khánh Hòa
Đi đầu di chuyển ra xa phố phường

Ngày đầu còn lắm vấn vương
Nhưng trên tất cả vì tương lai mình.

Giờ đây Nhà máy định hình
Công việc lắp máy tình hình khẩn trương

Anh em vất vả thấy thương
Nắng thì nhiều bụi, mưa đường khó đi.

Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy
An toàn lao động được ghi hàng đầu

Xưởng I, không phải đợi lâu
Máy mới đã chạy, mẻ đầu chuyển giao

Bao nhiêu mong đợi ước ao
Nhà máy hiện đại với bao kho hàng

Phân xưởng rộng rãi khang trang
Văn phòng cao đẹp đã đang hình thành.

Nhà ăn bóng mát cây xanh
Khẩn trương xây dựng để nhanh vào dùng

Ống nước cáp điện rải cùng
Giao thông đường nhựa, xong dùng được ngay.

Xưởng III xây dựng đến nay
Phần móng phần trụ thẳng ngay xếp hàng

Tường bao, mái lợp dở dang
Xưởng II tiếp bước cũng đang tiến hành.

Nhân lực, Kỹ thuật, Vận hành
Nhà xưởng xong hết khởi hành chạy ngay

Tổng quan dự án hôm nay
Công ty, Nhà máy chung tay đồng lòng.

Đứng nhìn dự án gần xong
Nhà máy to đẹp như lòng ước ao

Niềm vui xen lẫn tự hào
Chuyển Nhà máy mới biết bao mong chờ. Chào mừng các bạn đến thăm 

Phân xưởng 1 của Nhà máy �uốc 
lá Khatoco Khánh Hoà (NMTL), 
tọa lạc tại Cụm công nghiệp Trảng 
É. Phân xưởng 1 được đầu tư dây 
chuyền hiện đại đang tiên phong 
thay đổi cách thức sản xuất. 
 Nếu các bạn đã từng đến 
NMTL ở Bình Tân, Nha Trang thì 
sẽ rất kinh ngạc khi vào Trảng É 
này. Trước đây, các bạn sẽ thấy mỗi 
cụm máy sẽ là một anh vận hành 
đứng điều chỉnh, giờ đây trên toàn 
dây chuyền chỉ có vài anh nhân 
viên hiện trường, vậy mọi người 
đâu hết rồi ? Đó, họ đang tập trung 
trong phòng điều hành trung tâm, 
mà cũng chỉ có 2 anh vận hành 
giám sát và trưởng ca ở đây thôi. 
Nếu trước đây, việc đứng nhìn máy 
hoạt động được xem là không tốt 
thì giờ đây đó là công việc chính 
khi muốn điều hành dây chuyền tự 
động này. 
 Chúng ta hãy xem nhiệm vụ 
của anh nhân viên hiện trường là gì 
nhé: Đó là cấp thêm gia liệu - 
hương liệu hoặc thay dao, thay đá 
mài cho máy thái, những công việc 
không liên tục và phải xem máy 

Tôi viết về Khánh Việt
Những gì qua cảm nhận
Chuỗi ngày dài bất tận
Vương vấn chung tình người.

Tọa lạc một khoảng trời
Miền Trung quê ta đó
Nha Trang tôi vịnh nhỏ
�u hút bao gọi mời

Lúc mới bước vào đời
Như được ban cơ hội
Giờ lòng luôn tự hỏi
Vận may nào hơn ta?
 
Khatoco thật là
Ngôi nhà chung tuyệt đỉnh
Ai cũng mang kiên định
Phấn đấu cả sức mình

Quyết chí giành quang vinh
Hy sinh quyền lợi nhỏ
Ngày này qua tháng nọ
Mỹ mãn ắt đến thăm

Định mức ở đầu năm
Hay chỉ tiêu hàng quý
Hoàn thành tốt chỉ thị
Cấp trên đã đề ra
 
Hòa đồng anh em ta
�iết tha với công việc
Yêu thương nhau thắm thiết
Chia sẻ kinh nghiệm cùng
 
Sống dưới mái nhà chung
Vui buồn đồng thông cảm
Công đoàn hơn người bạn
Tri kỷ của cuộc đời
 
Sự quan tâm tuyệt vời
Vượt biển khơi đèo dốc
Len lỏi vùng dân tộc
Giúp đỡ hoàn cảnh cần

thông báo để làm. Vận hành giờ 
đây ngồi trong phòng trung tâm 
để điều khiển và giám sát dây 
chuyền hoạt động, kết nối với 
nhân viên hiện trường qua bộ 
đàm để xử lý vấn đề phát sinh. 
�ông số chạy đã được kỹ sư quy 
trình cài sẵn, chỉ tinh chỉnh một 
chút cho phù hợp với từng mẻ 
thuốc. Còn nhân viên QC thì 
sao, nếu như trước đây, QC 
đứng ngoài hiện trường và đi lấy 
mẫu từng công đoạn để kiểm tra 
tiêu chuẩn kỹ thuật, thì giờ đây 
thiết bị đo online đã làm thay, 
QC bây giờ làm việc nhiều trong 
phòng Lab để đảm bảo các thiết 
bị đo online hoạt động chính xác 
nhất. Kỹ thuật cơ không còn làm 
riêng lẻ nữa mà giờ phối hợp với 
kỹ thuật điện và vận hành để 
canh chỉnh chính xác chuyển 
động của máy. Bảo trì bảo dưỡng 
tốt thì máy êm ru, còn gì lo lắng 
nữa! Kỹ thuật điện hiện nay 
được yêu cầu trình độ cao nhất 
trong dây chuyền, không chỉ sửa 
chữa các thiết bị trong tủ điện 
hoặc thiết bị điện hiện trường 
mà còn nắm các bước hoạt động 
của thiết bị được lập trình. 
Trưởng ca thì giờ đây đóng thêm 
vai trò là kỹ sư quy trình, đánh 
giá tình hình chất lượng của từng 
mẻ thuốc để điều chỉnh thông 
số kịp thời.

 Vận hành máy trước đây vất vả 
nhất thì nay lại thoải mái nhất nếu 
so với công việc vệ sinh MMTB. 
Một viễn cảnh thú vị phải không 
các bạn, điều đó sẽ không còn xa 
nếu chúng ta giải quyết tốt các vấn 
đề sau:
 - Đồng bộ hóa: Điểm yếu của 
MMTB là chúng không dễ dàng 
chấp nhận vật tư lúc thế này lúc thế 
khác, vì vậy mà nguyên liệu và vật 
tư đầu vào ổn định và đồng nhất sẽ 
quyết định hoạt động trơn tru của 
dây chuyền. Vật tư cần kiểm tra 
nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật hơn để 
đáp ứng máy móc, không còn sự 
linh hoạt của con người để khắc 
phục vật tư lúc xiên lúc thẳng. Sẽ 
mất một năm để nắm dây chuyền, 
nhưng có lẽ phải cần ít nhất vài năm 
để đồng bộ nguyên vật liệu tương 
thích MMTB.
 - �ay đổi tư duy: �ật khó 
hình dung cách làm mới, chuyển từ 
chân tay sang đầu óc nhiều hơn. Từ 
tư duy công việc của vận hành, kỹ 
thuật, QC đến cách quản lý. �ật 
khó chấp nhận vận hành ngồi suốt 
bên màn hình máy tính, QC kiểm 
tra vật tư đầu vào xong rồi chỉ đi 
giám sát và điều chỉnh thiết bị đo. 
Đến cách quản lý dựa vào dữ liệu 
để đánh giá, có lẽ vẫn còn khá xa lạ. 
Một tư duy đổi mới, sáng tạo là chìa 
khóa thích ứng cho mô hình sản 
xuất mới.
 Sau hơn 38 năm hình thành và 
phát triển, NMTL đang chuyển 
mình sang hướng hiện đại hóa, tuy 
có chậm vài năm so với tiềm lực và 
mặt bằng chung trong ngành thuốc 
lá nhưng  sự đầu tư mạnh mẽ sẽ 
đem những quả ngọt xứng đáng 
nếu quyết liệt thay đổi. Chúng ta 
cần giải quyết những tồn đọng của 
cách thức sản xuất cũ không còn 
phù hợp với dây chuyền mới. Vẫn 
còn đó những cái cũ xen lẫn cái mới 
như một bản tân cổ giao duyên 
trong thời kì chuyển đổi hiện đại 
hóa.

Đều đặn lại xoay vần
�am gia làm từ thiện
Tăng cường và chi viện
Góp phần vào ấm no

�ành tích khó sánh so
Qua gần bốn thập kỷ
Ta cùng nhau hoan hỉ
Huân chương ghi nhận hoài!

Vươn sức ra nước ngoài
Hòa anh em bè bạn
Xiết tay vào hợp tác
Uy tín và văn minh

Lòng hạnh phúc thật tình
�ật cảm ơn Khánh Việt!
Với những dòng suy nghĩ
Yêu hoài KHATOCO ! ! !
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Nhà máy mớiNhà máy mới

Hoài niệm

“TÂN CỔ GIAO DUYÊN”
thời kì chuyển đổi

hiện đại hóa



Phan �ị Hường
NMTL Khatoco Khánh Hòa
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Huỳnh �ị Phượng
Công ty KDĐĐCS Khatoco

Chung Quang Vinh
NMTL Khatoco Khánh Hòa

 Chưa bao giờ mà cả thế giới 
quan tâm phòng chống dịch như 
hiện nay. Việt Nam cũng trải qua 
4 đợt dịch bệnh. Khánh Hòa, từ 
khi xuất hiện ca bệnh đã khẩn 
trương, tăng cường các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh theo 
chiến lược xuyên suốt từ ban đầu: 
"Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, 
khoanh vùng dập dịch, điều trị 
hiệu quả".
 Công ty Kinh doanh Đà 
điểu – Cá sấu của chúng tôi cũng 
đã góp phần thực hiện nghiêm 
túc các biện pháp phòng chống 
dịch bệnh, cụ thể như sau:
 Ban chấp hành Công đoàn 
tổ chức các buổi tuyên truyền, 
định hướng cho CBCNV nắm 
bắt cụ thể mình phải làm gì để 
phòng, chống dịch Covid-19 
hiệu quả. Công tác thông tin về 
dịch bệnh phải thật chính xác, 
khách quan để CBCNV nhận 
thức đầy đủ những nguy cơ và 
biện pháp phòng, ngừa tích cực; 

không lơ là, chủ quan nhưng 
cũng không quá hoang mang, lo 
lắng.
 Tổ chức tập huấn, hướng 
dẫn cho CBCNV thực hiện các 
biện pháp vệ sinh cá nhân và giữ 
gìn vệ sinh môi trường nơi làm 
việc, thực hiện nghiêm các quy 
định của Bộ Y tế và các cơ quan 
có liên quan trong phòng chống 
dịch. Tổ chức cho người lao động 
thực hiện khai báo y tế bắt buộc 
(NCOVI, Bluezone, PC-Covid, 
...) theo quy định của Bộ Y tế. 
 �ực hiện tốt thông điệp 
“5k”. Đó là (1) Mang khẩu trang 
khi ra đường hoặc tại các nơi 
công cộng; (2) Khử khuẩn tốt 
nơi ở, nơi làm việc và thường 
xuyên rửa tay bằng dung dịch sát 
khuẩn hay xà phòng; (3) Không 
tụ tập đông người khi chưa thật 
sự cần thiết; (4) Giữ khoảng cách 
tối thiểu là 2 mét tại những nơi 
đông người để bảo đảm không 
lây lan mầm bệnh; (5) Khai báo y 

tế khi về từ nước ngoài hoặc từ 
vùng dịch.
 Ban chấp hành Đoàn �anh 
niên đã thành lập chốt kiểm soát 
dịch bệnh tại cổng Công ty: tất cả 
CBCNV phải đeo khẩu trang, đo 
nhiệt độ, rửa tay sát khuẩn, khai 
báo y tế hằng ngày trước khi vào 
Công ty.
 Các bộ phận tự sắp xếp và tổ 
chức sản xuất, Nhà ăn sắp xếp ăn 
theo ca, bố trí ngồi so le, đảm bảo 
giãn cách theo quy định, không tụ 
tập đông người.
 Để tăng cường công tác 
phòng chống dịch và tạo điều 
kiện thuận lợi cho hoạt động sản 
xuất kinh doanh trở lại sau những 
ngày bùng dịch, Đoàn �anh niên 
được Trung tâm Y tế hướng dẫn 
cách test Covid và thực hiện test 
nhanh hàng tuần cho toàn bộ 
CBCNV, hạn chế thấp nhất nguy 
cơ lây nhiễm dịch bệnh trong 
cộng đồng và trong Công ty.
 Bên cạnh đó, Công ty cũng 
tạo điều kiện cho CBCNV tập thể 
dục ngoài giờ làm việc giúp tăng 
sức đề kháng. Mặc dù tụ tập đông 
người nhưng vẫn giữ được 
khoảng cách quy định và luôn đeo 
khẩu trang.
 Đối với mỗi người chúng ta, 
để phòng chống dịch Covid-19 
thật tốt, sớm ổn định cuộc sống, 
thì điều quan trọng nhất là phải có 
ý thức cao trong việc thực hiện các 
giải pháp phòng chống dịch bệnh.

 Tích tắc... tích tắc..., đồng hồ 
đếm ngược đã được khởi động, 
Nhà máy �uốc lá Khatoco Khánh 
Hòa sắp khép lại trang sử xây dựng 
và phát triển hào hùng tại Bình Tân 
- Nha Trang để viết tiếp trang sử 
mới tại Cụm công nghiệp Trảng É. 
 Ngay từ thời điểm này, Giám 
đốc Nhà máy đã tiến hành tập huấn 
hướng dẫn cho đội ngũ chủ chốt về 
cách thức lập, triển khai và thực 
hiện kế hoạch di dời với yêu cầu 
đảm bảo các hoạt động sản xuất 
kinh doanh phải ổn định, cung ứng 
đơn hàng kịp thời. Cụ thể:
 - Tiếp nhận, khai thác thành 
công Dây chuyền chế biến sợi thuốc 
lá mới;

 - Tổ chức sản xuất linh hoạt 
tại 2 địa điểm, đảm bảo cung ứng 
đủ sản phẩm cho thị trường;
 - Hoàn thành kế hoạch sản 
phẩm mới; 
 - Di dời máy móc thiết bị, 
hàng hóa, cơ sở vật chất đúng tiến 
độ, tuyệt đối an toàn.
 Nhà máy chuẩn bị di dời trong 
bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn, 
dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa được 
kiểm soát, chuỗi cung ứng bị ảnh 
hưởng nặng nề, Nhà máy vừa bước 
ra sau 50 ngày đêm sản xuất 3 tại 
chỗ..., tất cả những thách thức đó 
không thể ngăn chúng ta tiến về 
phía trước.
 Cỗ máy đã được khởi động, 

Bâng khuâng đón gió heo may
Noel thấy nhớ nơi này biết bao
�ầm hỏi năm cuối thật sao?

Bỗng dưng lòng thấy cồn cào xót xa...
Ngoài cổng vẫn rực sắc hoa

Giáng sinh xin chúc chúng ta an lành
Trạng nguyên hoa đỏ lá xanh

Cành cây tuyết trắng chạy quanh ven đường
Tuần lộc ngơ ngác dễ thương

Cặp đôi “Người Tuyết” đứng giương mắt nhìn
Đèn đêm cảnh đẹp khó tin

Hàng cây áo mới ngước nhìn ánh sao
“Ông già” đứng cổng mời chào

Tuần lộc xe kéo chạy vào trong sân
Cuối đường một tháp chuông ngân

Cây thông thắp sáng rất gần xưởng III

Ấm lòng lò sưởi góc xa
Gần ngôi nhà nhỏ đèn hoa ngập tràn

Người vui chụp ảnh tràn lan
Kỷ niệm lưu giữ xin làm của riêng

Bồi hồi thấy thật thiêng liêng
Bao năm gắn bó như riêng nhà mình

Nơi đây lưu giữ ân tình
Di dời Nhà máy tình hình khẩn trương

Người đi bỏ lại vấn vương
Hàng mai,bụi trúc cũng thương tình người

Lặng nhìn cây lá xanh tươi
Khung cảnh có được nhiều người chung tay

Chợt buồn,nào có ai hay
Người đi cây nhớ dứt day héo mòn

Dời xa người chẳng ngủ ngon
Dù xa cách mấy tình còn không phai .

các nhóm dự án được thành lập, các 
kế hoạch chi tiết đang dần hoàn 
thiện, các hướng dẫn tháo - di dời - 
lắp đặt và hiệu chỉnh máy móc thiết 
bị đang gấp rút chia sẻ, các phương 
án sản xuất đảm bảo cung ứng đủ 
sản phẩm cho thị trường được cân 
nhắc; phương án nhân sự đa năng, 
đa nhiệm, thêm giờ được động 
viên, khuyến khích trên tinh thần tự 
giác nhằm duy trì hoạt động ổn 
định ở 2 nơi mà không tăng thêm 
người... Và công tác triển khai kế 
hoạch năm mới được các bộ phận 
truyền thông đến toàn thể nhân 
viên của mình ngay sau đó, nhằm 
huy động tối đa trí tuệ, sức lực của 
tất cả mọi người cho cuộc di dời 

lịch sử này. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng 
đến từng chi tiết, các nhóm dự án, 
bộ phận tuân thủ nguyên tắc “Làm 
đúng ngay từ đầu” sẽ phối hợp 
nhịp nhàng, đồng bộ. 
 �ời khắc lịch sử đang rất gần, 
đây chính là cơ hội để CBCNV 
Nhà máy thể hiện tài năng và sự 
quyết tâm của mình. Với sự chỉ đạo 
sát sao, quyết liệt của Giám đốc 
cùng với sự nỗ lực, đồng lòng của 

tất cả CBCNV, chúng ta sẽ hoàn 
thành công cuộc di dời Nhà máy về 
Cụm công nghiệp Trảng É an toàn, 
đúng tiến độ.
 Nhà máy đang khép lại trang 
sử hình thành và phát triển hào 
hùng của mình tại Bình Tân - Nha 
Trang, trang sử đã ghi đậm dấu ấn 
của thế hệ đi trước. Một trang sử 
mới đang chờ đợi thế hệ tiếp nối 
cùng với Nhà máy vươn lên những 

tầm cao mới tại Cụm công nghiệp 
Trảng É. Dây chuyền chế biến sợi 
với công nghệ hiện đại cùng với trái 
tim, khối óc của những con người 
nhiệt huyết sẽ tạo ra những sản 
phẩm chất lượng cao. Đây chính là 
cơ hội để Nhà máy ngày càng phát 
triển và khẳng định thương hiệu 
thuốc lá Khatoco trong tương lai.

Bâng khuâng đón gió heo may
Noel thấy nhớ nơi này biết bao
Bâng khuâng đón gió heo may
Noel thấy nhớ nơi này biết bao
Bâng khuâng đón gió heo may

Noel cuốiNoel cuốiNoel cuốiNoel cuối

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA CHÚNG TASỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA CHÚNG TA

QUYẾT TÂM
ĐẨY LÙI COVID-19
QUYẾT TÂM
ĐẨY LÙI COVID-19
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Lê Hoàng Vũ
Phòng Vật tư | Công ty CP Đông Á

Trương Công Lịnh
� giống đà điểu Khatoco QN

 Chuyến đi công tác lần này 
cũng như bao chuyến công tác 
trước. Khi nhận được lệnh của 
Lãnh đạo tôi thu xếp hành lý tức 
tốc lên đường. Khi xe vào đơn vị 
bốc dỡ hàng hóa xong và di chuyển 
về Nha Trang.
 Ngồi trên cabin xe, tôi để ý 
thấy các bác tài cẩn thận chuẩn bị 
cơm cháy, bò khô sợi, sữa tươi, 
nước uống đóng chai và dung dịch 
sát khuẩn... Tôi liền hỏi, các bác 
đem theo nhiều đồ cồng kềnh thế. 
Bác tài nhìn tôi cười rồi nói, đây là 
nhà hàng lưu động thời covid đấy 
chú em. Lúc đấy tôi cứ nghĩ các bác 
cứ nói đùa cho vui, nhưng khi xe di 
chuyển đến cuối Quảng Ngãi thì 
trời đã nhá nhem tối, như để chứng 
minh điều đó cho tôi tin, bác phụ 
xe hạ kính xuống và nhìn ra bên 
ngoài để tìm quán ăn tối. Bác tài 
cho xe trôi chầm chậm trên đường 
để bác phụ xe tìm quán ăn tối. Lần 

lượt xe trôi qua, 
quán đầu tiên 
có chú ra vẫy tay 
và nói hôm nay 
quán không 
bán để phòng 
chống dịch và 
ra hiệu cho xe đi 
tới. Tiếp đến 
quán thứ hai, 
ba, bốn, năm... 

đều là những cái lắc đầu kèm theo 
biển cắm tạm thông báo nghỉ bán 
vì dịch covid. Sau một hồi tìm 
kiếm không được, bác tài tăng tốc 
cho xe chạy khi đến đoạn đường 
thuộc địa phận Bình Định thì lúc 
này là 21h tối, ba anh em cho xe tấp 
vào lề đường và đem cơm cháy, bò 
khô sợi ra ăn. Chắc có lẽ do quá đói 
nên bữa ăn tối đó thấy ngon thật, 
lúc này tôi mới hiểu nhà hàng lưu 
động của các bác tài là đây.
 Sau khi ăn xong, chúng tôi 
tiếp tục hành trình về Nha Trang, 
xe về đến kho Ninh Hòa để nhập 
thịt đà điểu lúc này khoảng 3h30 
sáng. Bác tài cho xe vào đậu ngay 
ngắn trước cổng kho, ba anh em 
đem chăn mùng ra trải lên nền 
xi-măng nằm nghỉ tạm. Có lẽ do 
thời tiết nắng nóng và tiếng vo ve 
của muỗi nên không ai ngủ được, 
ba anh em nằm trò chuyện với 
nhau cho đến khi anh em công 

nhân vào ca sáng. Xe bốc dỡ hàng 
xong thì nhanh chóng di chuyển 
vào công ty Kinh doanh đà điểu cá 
sấu để giao da cho kịp thời gian. 
Trên đường ra công ty, tôi chủ động 
quan sát hai bên đường để tìm quán 
bán đồ ăn. Nhưng suốt một đoạn 
đường dài và khá xa mà vẫn không 
thể nào tìm được một quán dù là 
quán nhỏ hoặc bán trên vỉa hè, thế 
là ba anh em lại tiếp tục được 
thưởng thức bữa ăn sáng tại nhà 
hàng lưu động của bác tài, lúc này 
cũng đã gần 9h sáng. 
 Đến công ty Kinh doanh đà 
điểu cá sấu, tôi chủ động xin phòng 
ở lại tại chỗ, vì có về Nha Trang 
cũng chưa chắc tìm được phòng 
trọ. �ế rồi ba ngày cũng trôi qua, 
khi đến ngày cuối cùng thì anh em 
đồng nghiệp cũng xin được xe tải 
chở hàng về Tam Kỳ để tôi theo xe 
trở về lại. Trên đường về tôi chợt 
suy ngẫm lại cung đường đã đi qua 
và thật sự khâm phục mấy bác tài xế  
đội xe Công ty �ương mại, vì 
nhiệm vụ công tác, vì Tổng công ty 
Khánh Việt  mà không ngại dịch 
bệnh, đường xa, gian khổ ngày đêm 
vẫn đem những chuyến hàng đến 
người tiêu dùng trên mọi miền tổ 
quốc. Khatoco cần lắm những 
người lao động như thế.

 Công ty Kinh doanh Đà điểu - Cá sấu Khatoco nằm 
trong Cụm công nghiệp và chăn nuôi Khatoco - Ninh Ích 
thuộc thôn Tân Phú, xã Ninh Ích, Ninh Hòa, Khánh Hòa. 
Công ty có trại chăn nuôi cá sấu, kinh doanh sản phẩm thịt 
và da cá sấu, đà điểu. Công ty cách suối Ba Hồ về hướng 
Nam khoảng 0,6km, xung quanh có mương thủy lợi được bê 
tông hóa dẫn nước từ suối Ba Hồ cung cấp nước tưới cho 
khu ruộng xung quanh.
 Trại chăn nuôi cá sấu cần lượng nước lớn và liên tục nên 
nước được sử dụng từ suối Cơm 1, nhánh suối của Ba Hồ, 
họng thu nước được đặt tại vị trí có tọa độ X: 1369870, 
Y:595225. Đường ống thu nước là đường ống thép và nhựa 
φ200 với chiều dài 2.994m, công suất 1.000m3/ngày đêm. 
Mỗi mùa mưa là một hành trình gian nan cho quá trình cấp 
nước về Công ty. Mùa mưa nước lớn, những dòng chảy của 
nước đã đánh bật đường ống thu nước về Công ty, làm cho 
quá trình chăn nuôi và sản xuất bị ảnh hưởng lớn, nhưng 
khó khăn và thiên tai không thể đánh bật được sự nỗ lực của 
tập thể Công ty nói chung và các anh em trực tiếp sửa đường 
ống nói riêng.
 Dòng nước Ba Hồ luôn vẫn song hành cùng Công ty 
hàng ngày, trong hành trình chinh phục thị trường với 
những sản phẩm cao cấp từ da đà điểu, cá sấu.

BA HỒ - HÀNH TRÌNH MÙA NƯỚC LŨBA HỒ - HÀNH TRÌNH MÙA NƯỚC LŨ

Tôi sinh ra, trong thời bình yên ả
Nào có nghe tiếng đạn lạc, bom rơi...
Nào thấy đâu pháo kích sáng đêm trời
Đâu biết được nỗi niềm khi sơ tán
Rồi đến hôm, cuộc đời thôi lãng mạn
Nha Trang tôi, bỗng chốc hết mây hồng
Sự xâm chiếm loài giặc 4.0
Dịch Covid, ôi vô cùng khủng khiếp. 
Đã hiểm nguy, biến chủng còn nối tiếp
Dễ lây lan, khó phát hiện, tinh vi
Phường với phường , xã với xã cách ly
Nhưng dấu hiệu sao chẳng hề thuyên giảm
Phố càng vắng , màu thêm càng ảm đạm
Dây nối dây, phong tỏa mọi nẻo đường
Hàng quán buồn, nghỉ bán theo chủ trương
Cả thành phố dần chìm vào giấc ngủ...

Nguyễn Hoài Nam
Công ty KD ĐĐCS Khatoco

Hành trình chinh phục đường ống

Đường ống qua suối lúc chưa hư

Đầu nguồn suối cơm.

Mang khẩu trang , kính chắn tăng phòng thủ
Tôi lao vào vùng dịch để giao liên
Đông Á cần, phải đáp ứng ngay liền
Cho sản xuất, vì nhu cầu thiết yếu
Chạy vòng ngoài, nguy cơ cao dễ hiểu
Tìm khắp nơi, phải liên hệ đủ người
Qua chốt rồi, tháo kính hít vài hơi
Vít ga tiếp chuyến hành trình xanh đỏ
Hỏi sợ không? Không giấu diếm, là Có!
Vì công ty, vẫn tiếp tục hành trình
Nghĩ vui rằng: cùng lắm thì “hy sinh”
Chứ virus tránh làm sao mà được. 
Sau hai tháng , tình hình ổn hơn trước
Mỗi một ngày, một tia sáng khả quan
Chỉ thị nay được nới lỏng nhẹ nhàng
Tôi lại sắp quay về bàn làm việc

Có mất rồi chúng ta mới thấy tiếc
Nhịp sống vui, bình dị của ngày thường
Trải qua dịch, mới biết quý biết thương
Trân trọng lắm những gì còn đang có
Xin thắp lên một niềm hy vọng nhỏ
Nha Trang ơi, mau hồi phục như xưa.

Đường ống qua suối khi nước lũ tràn qua

Chuyến công tác
mùa covid
Chuyến công tác
mùa covid

Giao liên mùa dịch



Phạm Đức �ảo
NMTL Khatoco Khánh Hòa

Hoàng Đăng Quang
Công ty CP In bao bì Khatoco
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Nguyễn Lê Quân
Phòng Vật tư Công ty CP Đông Á
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 Tôi thật vinh dự là một trong số 
ít người lao động Khatoco đã nghỉ 
hưu mà vẫn được Nhà máy tặng Bản 
tin nội bộ đều đặn qua các kỳ xuất 
bản. Vì đại dịch Covid - 19, tôi 
không thể đi đâu và cũng không biết 
nhiều lắm những gì đã ảnh hưởng 
đến Khatoco và Nhà máy trong đại 
dịch này. Hai năm rồi, Ban liên lạc 
Hưu trí Khatoco chỉ tổ chức gặp mặt 
1 lần, còn các tổ hưu trí đã 4 lần chưa 
gặp nhau. Vì vậy, khi nhận được Bản 
tin số 2/2021 này, tôi rất háo hức, 
liền mở ra xem ngay. Sau hơn 3 tiếng 
đọc hết mấy chục bài viết, tôi rất xúc 
động về nội dung của Bản tin kỳ này. 
Đó là chủ đề về mảng quản trị sản 
xuất và phòng chống dịch Covid - 19 
trong sản xuất. 
       Trong khi hầu hết các doanh 
nghiệp trong tỉnh nhà, do đặc thù 
sản xuất kinh doanh hoặc thiếu chủ 
động nên đóng cửa dài dài, gây đứt 
gãy chuỗi cung ứng, kèm theo nhiều 
đơn hàng bị hủy, ảnh hưởng lớn đến 
tâm lý và đời sống người lao động, 
mặc dù chỉ thị về sản xuất ba tại chỗ 
(3T) đã được Chính phủ và Bộ Y tế 
ban hành trước đó. 
        May thay, Khatoco có 7 doanh 
nghiệp nhờ chủ động nên đã duy trì 
sản xuất trong suốt mùa dịch, trong 
đó có Nhà máy �uốc lá Khatoco 
Khánh Hòa. Được thiết kế xây dựng 
từ hơn 35 năm trước nên cơ sở hạ 
tầng để người lao động làm việc 
trong môi trường dịch bệnh rất khó 
khăn, nhưng nhờ sự chủ động, Nhà 
máy vẫn duy trì sản xuất liên tục, dù 
nằm ngay tâm dịch của Nha Trang là 
2 phường Phước Long và Vĩnh 
Trường. Những hình ảnh, bài viết đã 

nói lên tất cả sự 
cố gắng và sáng 
tạo trong phòng 
chống dịch bệnh, 
từ nhà ăn, phân 
xưởng, kho tàng, 
bảo vệ... đều được 
phân chia hợp lý 
để công nhân có 
chỗ ăn, nghỉ và 
sản xuất tại chỗ. 
Việc chấp hành 
nghiêm 5K, tiêm 

vaccine, nội quy tại cơ sở được thực 
hiện rất nghiêm túc và kỷ luật, nhờ 
đó mà dịch bệnh được khống chế, 
bảo đảm sản xuất.
        Nhận thức được sự nguy hiểm 
của đại dịch, lãnh đạo Khatoco quan 
tâm hàng đầu đến việc tiêm vaccine 
cho người lao động sớm nhất, và đặc 
biệt người nhà của CBCNV Khato-
co cũng được quan tâm tiêm 
vaccine. Xác định người lao động là 
vốn quý nhất của doanh nghiệp, nếu 
người nhà của họ không an toàn thì 
người lao động cũng không thể an 
tâm sản xuất. Ngoài các đơn vị sản 
xuất 3T, các đơn vị khác của Khato-
co có người lao động không may bị 
cách ly cũng được hỗ trợ lương, chế 
độ bảo hiểm... để giải quyết khó 
khăn tạm thời. Ngay cả những người 
hưu trí Khatoco cũng được hỗ trợ 
nếu như lỡ mắc F0, F1, phải đi cách 
ly. Qua đó, thấy được tính nhân văn 
và văn hóa Khatoco luôn thể hiện sẻ 
chia trong hoạn nạn.
 Trong tương lai, chúng ta sẽ 
phải đương đầu với những vấn đề 
thách thức phi truyền thống, nghĩa 
là không có trong kịch bản sản xuất 
như: Sự thay đổi môi trường, thiên 
tai hủy diệt hoặc dịch bệnh toàn cầu 
như Covid-19 vừa qua,... mọi thứ có 
thể còn phức tạp và kéo dài khó 
lường, đòi hỏi những nhà quản trị 
doanh nghiệp cũng như lãnh đạo 
các địa phương không thể chủ quan. 
Nhưng lãnh đạo Khatoco đã trải qua 
nhiều kinh nghiệm, vượt áp lực để 
vươn lên hoàn thành nhiệm vụ, điển 
hình như khắc phục thiên tai bão lũ 
năm 2018, 2019 và nay là đại dịch 
Covid - 19 năm 2020, 2021. 

Vượt Qua Đại DịchVượt Qua Đại Dịch        Không những chống dịch tốt 
mà còn duy trì sản xuất hiệu quả. 
Khi xem Bản tin kỳ trước, chủ đề xây 
dựng Hệ thống quản lý chất lượng 
ISO 9001:2015, tôi thấy các bài viết 
đề cập nhiều về con người và công 
nghệ. Kỳ này, bài viết của tác giả �ái 
Sơn - PCN quan tâm đến đào tạo 
nhân viên cao cấp Process Engineer, 
QA... để đáp ứng công nghệ hiện đại 
và việc ứng dụng nhiều thành tựu của 
công nghệ 4.0 đang hình thành tại 
KCN Trảng É. Chỉ có đổi mới, sáng 
tạo mới cạnh tranh được trên thị 
trường ngày càng khốc liệt, để chúng 
ta bán được nhiều sản phẩm, nâng 
cao đời sống CBCNV toàn ngành.
 Tôi nhớ có lần xem truyền hình 
KTV vào quý II/2021, hình ảnh 
đồng chí Nguyễn Hải Ninh UVTW 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa 
đến thăm Khatoco đã phát biểu bao 
hàm tất cả ý nghĩa: Các đồng chí 
Tổng công ty Khánh Việt quản trị rất 
tốt, vì không có nền quản trị tốt thì 
không thể có kết quả như thế này.
 Cá nhân tôi đã nghỉ hưu, khi 
làm việc cho bạn bè và cơ quan khác, 
thấy phong cách làm việc của họ rất 
khác với Khatoco. �ế mới biết, nơi 
mình đã làm việc, đã được đào tạo, 
khi ra xã hội thì phong cách đó quan 
trọng. Đó là tinh thần, văn hoá của 
Khatoco, được xây đắp qua nhiều thế 
hệ. Bởi vậy, tôi vẫn nhớ về nơi ấy, vẫn 
nhớ bài học về chuyên đề “Niềm vui 
trong công việc”, nhớ lãnh đạo và đội 
ngũ nhân viên năng động và hợp tác, 
nhớ cả những lần xung đột với đồng 
nghiệp..., nhưng làm việc thấy vui thì 
sẽ vượt qua. Sau này có nhiều đề tài 
khác nữa, chủ đề vẫn là quản trị 
doanh nghiệp đã dần đào tạo được 
lớp người mới để đáp ứng yêu cầu 
sản xuất. Nhờ những bài học và tinh 
thần năng động ở nơi đây mà tôi có 
được phong cách mới, có thể nói là tự 
hào Khatoco. 
       Chúc Ban lãnh đạo và toàn thể 
CBCNV Khatoco tự tin vượt qua 
mọi khó khăn, thách thức trong giai 
đoạn khốc liệt này, đưa thương hiệu 
Khatoco ngày càng vươn xa.

Covid đợt dịch mới đây
Chủng mới nguy hiểm dễ lây nhiều người
Len lỏi đi khắp mọi nơi
Mọi thứ gián đoạn bao người âu lo.
Hành chính đến bộ phận kho
Cùng ba tại chỗ để cho kịp hàng
Vừa là đảm bảo an toàn
Hạn chế ca nhiễm lây lan không còn.
Ban đầu còn nhiều lo toan
Kinh nghiệm còn ít, và toàn khó khăn
Ai ai cũng thấu hiểu rằng
Đồng lòng góp sức điều cần ưu tiên.
Quan tâm sao sát - Cấp trên
Anh em lao động đủ mền đủ chăn
Lo từ giấc ngủ giờ ăn
Luôn luôn lo lắng làm “răng” đủ đầy.

Dẫu biết rằng , Covid chẳng còn xa 
Biến chủng Delta - như bão hoành hành 
Bao nguy cơ, mang tin dữ chẳng lành 
Đã bủa vây, chực ùa vào Doanh Nghiệp. 
Chạy đua với thời gian sao cho kịp 
Lựa chọn đưa ra, phương án tức thời 
�ực hiện ngay, không một phút nghỉ ngơi 
“Ba tại chỗ” cùng hậu phương vững chắc.
Không đứt gãy - là mục tiêu trước mắt 
Sản xuất, kinh doanh ổn định bình thường 
Vẫn duy trì các định mức thưởng - lương 
Có như vậy mới yên lòng công tác. 
Cùng Khánh Việt và những thành viên khác 
Sáng tạo thêm những quy định hiện hành 
Quyết tâm rằng sẽ kết thúc thật nhanh 
Tuyệt đối giữ an toàn cho tất cả.
Như bộ đội lên đường trông rộn rã
Xa vợ con, xa mái ấm thân thương 
Tiếng muỗi vo ve, giấc ngủ đêm trường 
Bao bâng khuâng , ngày đầu sao lạ lẫm.
Ban lãnh đạo, Công đoàn thấu hiểu lắm 
Nâng cao tinh thần, chia sẻ khó khăn 
Giữ lạc quan, vui vẻ, động viên rằng: 
“Năm K” tốt, cùng chung tay chống dịch. Mỗi người cố gắng từng ngày

Ý thức - Trách nhiệm - Chung tay - Giữ gìn
Còn cho đi test đi tiêm
Từng người từng đợt không quên dặn là:
Yên tâm tuân thủ đề ra
Bao bì sát cánh một nhà chung chăn
Dù cho Tân Sửu khó khăn
Tin tưởng , nỗ lực chớ đừng băn khoăn.
Một năm vất vả làm ăn
Nhưng còn sức khỏe, người thân an lành
Tránh xa tiêu cực vây quanh
Vì mục tiêu kép phải nhanh đẩy lùi.
Năm mới cũng gần tới rồi
Lạc quan, vững bước lên thôi mọi người
Phải luôn chăm chỉ không lười
Vinh quang , thắng lợi rạng ngời xưởng ta.
Chúc cho kế hoạch gần xa
Hoàn thành vượt mức đặt ra ban đầu.
Mong cho suôn sẻ từng khâu
Luôn tăng luôn phát chỉ cầu thế thôi.
Nhâm Dần đã sắp tới rồi  
Bao bì thêm tuổi “đâm chồi” nở hoa.

Ngày ba bữa, bổ sung vào chút ít 
Ly cà phê, hộp sữa thêm ấm lòng 
Anh bảo vệ, chị nhà ăn góp công 
Làm tất cả những gì có thể được.
Anh thợ máy cầm tông đơ ra trước 
Râu tóc anh em, bỗng chốc gọn gàng 
Cô lao công nay cũng biết dán hàng 
�ể thao vui, sau ngày dài căng thẳng.
Hơn hai tháng , dịch tuy còn bùng phát 
Ở Đông Á vẫn sản xuất tăng ca 
Kịp chuyến hàng lăn bánh khắp đường xa 
Vẫn tăng trưởng , đón chào bình minh mới. Tôi thật vinh dự là một trong số vaccine, nội quy tại cơ sở được thực 

hiện rất nghiêm túc và kỷ luật, nhờ 
vaccine, nội quy tại cơ sở được thực 
hiện rất nghiêm túc và kỷ luật, nhờ 
vaccine, nội quy tại cơ sở được thực 

Vẫn nhớ về nơi ấyVẫn nhớ về nơi ấy

Khatoco
chống dịch covid-19



Nguyễn Ngọc �anh
Phòng KTCN | Công ty CP Đông Á

Những ngày “ba tại chỗ”
Anh thấy nhớ em nhiều
Nhớ những bữa cơm chiều
Cả nhà ta vui vẻ
Em ơi, giữ sức khỏe
Lo công việc, chăm con
Phải nhớ giữ an toàn
Giữa bốn bề đại dịch

Chỉ vì con Covid
Mà anh phải đi xa
Một mình em ở nhà
Cố gắng lên em nhé
Anh trên này vui vẻ
Anh em rất hòa đồng
Mỗi ngày công việc xong
�ể thao nâng sức khỏe
Còn có bữa ăn nhẹ
Đảm bảo đủ tinh thần
Những thứ anh em cần
Hầu như đầy đủ cả

Gửi Vợ
Lúc đầu còn xa lạ
Ở riết cũng thành quen
Chỉ có lúc tắt đèn
Muỗi vo ve đàn hát
Ngày này qua ngày khác
Cũng thấm thoát vài tuần
Sắp đến ngày “ra quân”
Cả nhà ta đoàn tụ
Như những ngày tháng cũ
Lại vui vẻ bên nhau
Chắc chắn sẽ không lâu
Hai mẹ con cố nhé! 
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Huỳnh �ị Bảo �ương
Nhà máy �uốc lá Khatoco Phú Yên
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 Các con thương yêu!
 Mẹ đang viết những lời này khi các con của mẹ đã 
chìm vào giấc ngủ. Giờ đây, nhìn các con cuộn mình 
trong chăn và mệt mỏi ngủ say trên chiếc giường bé xíu, 
sau bài vở ngày dài, mẹ chợt nhận ra rằng các con vẫn 
chỉ là những đứa con thơ ngây bé bỏng của mẹ.
 Trong câu chuyện mỗi ngày của gia đình mình, các 
con cũng đã biết rằng dịch bệnh Covid-19 đang dần 
được kiểm soát. Từ ngày dịch bùng phát, mẹ và các cô 
chú ở nhà máy đã cố gắng tập trung hết sức cho việc mà 
mẹ luôn xem đó là một cuộc chiến. Nhưng các con 
thương yêu của mẹ, ngay cả khi những ngày đau xót và 
sẻ chia đó dần qua đi, thì nỗi “sợ hãi” lẫn trăn trở vẫn 
xâm chiếm cõi lòng mẹ.
 Các con thương yêu của mẹ!
 Đại dịch lần này đã cướp đi quá nhiều thứ, nhưng 
cũng giúp chúng ta nhận ra được nhiều điều. Sự sống 
bỗng trở nên quá đỗi mong manh. Cuộc sống thường 
ngày tranh đấu được hơn, đôi khi đã làm cho chúng ta 
quên đi nhiều giá trị cốt lõi. Nhưng có 2 điều sẽ giữ cho 
con người ta luôn đứng vững trước những sóng gió của 
cuộc đời và thách thức của số phận, đó là “tình thân gia 
đình” và “tình người chia sẻ”. Đây là những điều mà mẹ 
đã đúc kết và cảm nhận được và mẹ muốn tâm sự với 
các con như là một người đi trước bằng cả những năm 
tháng thanh xuân và sự trải nghiệm già dặn của mẹ.
 Các con biết đấy, dịch bệnh dẫn đến những sự chia 
ly đẫm đầy nước mắt, nhưng thời gian thì vẫn cứ không 
ngừng trôi, tuyệt nhiên không một ai có thể làm cho 
thời khắc có thể quay lại để có thể sửa chữa những lỗi 
lầm. Vậy nên, các con của mẹ, hãy luôn sống thật trọn 
vẹn với những người thương yêu, trong từng giây phút 
một. Bằng cách tận tâm trong tất cả mọi việc, sẽ giúp các 
con tránh được những phân vân, hối tiếc và có được 
những giấc ngủ ngon.
 Có một thực tế không thể thay đổi rằng, chúng ta 
chẳng bao giờ lường trước được tương lai, cũng như 
không thể biết trước được cuộc sống sẽ ban cho chúng 
ta bao nhiêu thời gian, nên việc vận dụng câu triết học 
“việc đúng nên làm” trong tất cả mọi hoàn cảnh, với tất 
cả mọi người là việc các con cần làm. Cuộc đời này dẫu 
rằng “thân bất do kỷ”, không thể hoàn toàn làm chủ 
được những gì mình mong muốn, nhưng chỉ cần các 
con cố gắng làm đúng tất cả mọi việc trong khả năng, 
đến một lúc nào đó, sẽ tìm được ý niệm nhân sinh chân 
chính của cuộc đời mình. Và mẹ tin rằng, bằng việc các 
con luôn hướng về “tình thân gia đình”, sẽ giúp các con 
luôn đi đúng hướng, và gia đình sẽ luôn là nơi tiếp thêm 
nguồn năng lượng ấm áp trên đường đời của các con.
 Để trưởng thành, các con cũng sẽ có nhiều cách, kể 
cả chủ động chọn lấy những sai lầm. Bởi mẹ luôn tin 

rằng bằng cách chia sẻ và học tập từ những lỗi lầm, cả 
nỗi sợ hãi hoặc từ những giây phút buộc chúng ta phải 
đánh đổi để lựa chọn, tất cả sẽ đều không vô ích. Các 
con sẽ không bao giờ trưởng thành nếu cứ trốn tránh và 
không thừa nhận lỗi sai hay thất bại của chính mình. 
Đường đời không bằng phẳng sẽ khiến cho mỗi bước 
chân của các con thêm vững chắc, những con người 
xuất chúng chỉ có thể vùi mài trong gian khó mà thành.
 Rồi các con sẽ hiểu được rằng, không có điều gì 
trên đời này là miễn phí cả, tất cả những gì mà các con có 
được sau này, đều phải từ sự nỗ lực cố gắng bằng chính 
đôi tay. Nhưng trong thời điểm dịch bệnh này, nếu các 
con chịu lòng quan sát, sẽ biết được có một thứ trên đời 
là hoàn toàn miễn phí, đó là lòng tốt. “Tình người sẻ 
chia” là một trong những điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời 
này. Và mẹ mong muốn các con thực hành điều đó. Vì 
sao? Vì mẹ biết rằng vật chất và vị thế có thể bất chợt 
đến rồi đi, chỉ có lòng tốt là còn mãi. Sự thiện lương có 
thể không đem đến cho các con quyền lực, sức ảnh 
hưởng hay tiền bạc, nhưng những người tài giỏi và hạnh 
phúc nhất mà mẹ từng gặp đều có một điểm chung là 
niềm vui của họ không đến từ thứ mà họ đạt được, mà 
từ sự bình yên trong chính tâm hồn.
 Các con thương yêu của mẹ!
 Có thể, các con chưa đủ lớn để hiểu hết những cảm 
xúc yêu thương và lo lắng đang tràn ngập lòng mẹ đây. 
Dịch bệnh đã giúp cho con người xích lại gần nhau và 
cũng cho mẹ nhận ra được nhiều điều, và... mẹ muốn 
nói lời xin lỗi, các con của mẹ...
 Mẹ đang đến và ngồi cạnh bên các con đây, trên 
chiếc giường bé nhỏ, nhìn ngắm gương mặt thơ ngây 
của các con đang vùi trong giấc ngủ với một niềm hạnh 
phúc đến vô cùng. Và mẹ sẽ cất đi nỗi trăn trở trong lòng 
này, để sớm mai đây, gia đình mình sẽ lại bắt đầu một 
ngày mới với những niềm vui trong trẻo và rộn tiếng 
cười, mẹ sẽ lại nói với các con về sự trưởng thành, lòng 
trung thực, trách nhiệm và phải luôn mạnh mẽ trước 
những khó khăn.
 Mẹ tin rằng, chúng ta sẽ vượt qua đại dịch trong 
một ngày sớm thôi. Và mẹ sẽ cùng với các cô chú trong 
Nhà máy thuốc lá Khatoco Phú Yên, luôn vững vàng và 
cùng góp sức, vì một niềm tin chiến thắng đại dịch này.
---
 Những lời dặn mà mẹ chia sẻ với các con vào thời 
điểm này, mặc dù mỗi trải nghiệm của mẹ dường như 
tách biệt, nhưng tựu chung lại chỉ có một mong cầu mà 
mẹ luôn muốn các con hướng đến, đó là: Gia đình, tự 
lực và sự sẻ chia. 
 Mẹ mong các con của mẹ luôn đủ bản lĩnh trước 
những nghịch cảnh, đủ “sợ ” để biết cách bảo vệ gia đình 
mình, đủ điềm tĩnh để cảm nhận, đủ gần để quan sát, đủ 
lùi để khái quát một cuộc đời đang trải dài và chờ đón 
các con ở phía trước, với bao niềm vui, cơ hội và thử 
thách.

Nguyễn Phương �ảo
Phòng Marketing

Công ty TNHH TM Khatoco

 Ngành hàng thời trang công sở 
nam là một trong những ngành 
hàng thực sự chịu tác động tiêu cực 
từ cơn sóng dịch bùng phát. 
 Khi việc giãn cách bắt đầu 
được nới lỏng, các tín hiệu mua sắm 
tuy chưa nhiều nhưng bắt đầu khởi 
động lại. Câu chuyện truyền thông 
cho nhãn hàng để thúc đẩy người 
tiêu dùng có nhu cầu và quay trở lại 
với sản phẩm thời trang Khatoco 
trở nên cấp bách. Một trong những 
hoạt động bộ phận Marketing của 
Công ty phải thực hiện là chụp ảnh 
quảng cáo cho sản phẩm.
 Trong thời điểm mà sự nới 
lỏng giãn cách không đồng đều ở 
các địa phương, di chuyển liên tỉnh 
thành còn khó khăn, thật khó mà 
tìm được người mẫu, photographer 

và studio chuyên nghiệp phục vụ 
cho việc chụp ảnh quảng cáo. 
Nhưng rồi sẽ có cách mà thôi...
 Các bạn team hình ảnh và nội 
dung của chúng tôi đã:
 - Tuyển chọn người mẫu - từ 
nhân viên Công ty;
 - Sử dụng photographer - cây 
nhà lá vườn;
 - �iết bị chụp ảnh - điện thoại 
smartphone quen thuộc;
 - Bối cảnh tại gia - sử dụng ngay 
chính không gian trong phòng làm 
việc và sảnh bên ngoài của Công ty.
 Vì sự chỉn chu của nhãn hàng 
khi đưa ra bất kì một sản phẩm 

Rồi sẽ có cách mà thôi ...
truyền thông nào, team phải đắn đo 
rất nhiều khi sử dụng các nguồn 
không chuyên. Team đã cố gắng 
tiết chế những điểm yếu của mình 
như thay vì đứng thì các bạn đã chủ 
động cho người mẫu ngồi nhiều 
hơn, sử dụng thật nhiều ánh sáng tự 
nhiên để thay cho ánh sáng chuyên 
nghiệp nơi phim trường, và đương 
nhiên là yếu tố điều chỉnh ánh sáng 
trên hình sau cùng cũng giúp cho 
bức hình trở nên hợp lý hơn.
 Những hình ảnh này có thể 
còn “hạt sạn” nhưng nội dung và 
hình ảnh team sử dụng để truyền tải 
đến khách hàng có lẽ vẫn kịp thời 
và có ý nghĩa. Mong rằng khi dịch 
bệnh được kiểm soát tốt hơn, team 
nội dung và hình ảnh sẽ có thể lựa 
chọn ekip chụp ảnh tốt hơn nữa để 
gửi đến Quý khách hàng những sản 
phẩm truyền thông thật sự chuyên 
nghiệp.
 Bài viết này tôi xin được gửi lời 
cảm ơn đến team nội dung và hình 
ảnh đã nỗ lực trong suốt thời gian 
qua. Chúng ta “Rồi sẽ có cách mà 
thôi...”

Nhật ký của Mẹ



Tô Đông Hậu
Nhà máy �uốc lá Khatoco Phú Yên

Kiều Hương
VP Tổng công ty Khánh Việt

Khatoco ơi! Mùa xuân về
Trải qua một năm vì covid
Vất vả gian nan, lòng lửa đốt
Bao công văn, kế hoạch đề ra
Phun diệt khuẩn, khuôn viên, Nhà máy
Xét nghiệm covid được triển khai
Đây khẩu trang , kia nước sát khuẩn
Đo thân nhiệt quét mã bluezone 
Áp dụng phương châm “ba tại chỗ”
Duy trì sản xuất, cung ứng hàng

Con người khỏe, Khatoco khỏe
Vaccine hai mũi được phủ đầy
Đất nước bước sang “trạng thái mới”
Khatoco hòa mình, nhảy vọt
Đã hoàn thành kế hoạch đầu năm
�uyền Khánh Việt vượt năm đại dịch
Xuân về Khatoco chào đón
Rộn ràng tiếng máy đón xuân sang
Tự hào thay Khatoco yêu dấu …
Quyết đến bến bờ vững vàng tay lái giữa biển khơi...
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 Sau một thời gian dài “ngủ đông” vì dịch Covid-19, 
nhịp sống đang dần phục hồi với những tín hiệu đáng 
mừng. Người người, nhà nhà trở lại với sinh hoạt 
thường nhật và thực hiện nhiều dự định còn dang dở, 
trong đó có kế hoạch cho những chuyến đi. Tết này sẽ là 
khoảng thời gian ý nghĩa để cả gia đình cùng nhau nghỉ 
ngơi, thư giãn, tái tạo năng lượng sau những mệt mỏi, áp 
lực vì dịch bệnh, để yêu thương bản thân và gia đình 
nhiều hơn. Nếu như trước đây, du khách thích nhịp 
sống sôi động trong lòng phố xá đông vui, thì nay sự lựa 
chọn hàng đầu là những điểm đến hoang sơ, yên bình, 
gần gũi với thiên nhiên. Công viên Du lịch Yang Bay, 
Đảo Khỉ và Đảo Hoa Lan là những điểm đến lý tưởng 
cho mùa du xuân 2022 của du khách.

 Công viên Du lịch Yang Bay cách trung tâm Tp. 
Nha Trang 40 phút đi xe, hút hồn du khách với thảm 
rừng xanh bất tận, những con suối, thác nước nằm nép 
mình trong rừng già. Nhờ “hương rừng” nên không khí 
tại Yang Bay trong trẻo, mát lành, khiến những ai đến 
đây đều cảm thấy thư thái, dễ chịu. Đến đây, du khách 
được trải nghiệm “Combo”: Tắm thác - Tắm khoáng 
nóng - Tắm bùn độc đáo khi được thỏa thích vẫy vùng 
trong dòng nước mát lạnh dưới chân thác, thả hồn thư 
giãn giữa làn khoáng nóng tại thác Hocho hay thanh lọc 
cơ thể, trẻ hóa làn da với dịch vụ tắm bùn khoáng giữa 
không gian xanh mát của núi rừng. Những ai đam mê 
mạo hiểm, muốn thử thách bản thân, có thể men theo 
con đường mòn ngược dòng thác nước, lên đến đỉnh 
thác để chiêm ngưỡng sự bao la, hùng vĩ của núi rừng.
 Ngày xuân, những trải nghiệm vui tươi sẽ mang đến 
một năm mới nhiều hứng khởi và mới mẻ. Đến Yang 
Bay để được trở về với tuổi thơ, hồn nhiên hoà nhịp với 
những trò chơi dân gian như đá gà, đua heo, đi cà kheo, 
lần đầu tiên cho cá bú bình, câu cá sấu, chụp hình với cá 
sấu, cưỡi đà điểu, massage cá... �ướt tha với những bộ 
quần áo mới, dạo bước dưới tán anh đào hay ngồi trên 
cỗ xe ngựa đầy màu sắc chạy quanh Yang Bay để cảm 
nhận thiên nhiên trong trẻo tắm mát tâm hồn, để thấy 
yêu đời, yêu người và yêu cuộc sống hơn. Yang Bay còn 
là chốn linh thiêng cho những du khách muốn gửi gắm 
ước vọng mỗi dịp xuân về tại Mộc thần trăm tuổi. 
Những dải lụa đỏ, lụa vàng bay trong gió vẫn còn đó 
những lời ước nguyện về bình an, tài lộc, may mắn.
 Về với núi rừng Yang Bay là về với nơi xoa dịu tâm 
hồn, “phơi mình” giữa thiên nhiên để tận hưởng vẻ đẹp 
tuyệt vời của tạo hóa. Màu xanh mát rượi của cây hòa 
cùng ánh nắng trong trẻo xuyên qua từng tán lá, tiếng 
chim ríu rít, tiếng suối róc rách... là những phương thuốc 
“chữa lành” hữu hiệu sau thời gian dài giãn cách vì dịch 
bệnh.

Nha Trang - Khánh Hòa vào Xuân với biển 
xanh, cát trắng, nắng vàng và những thảm rừng 
xanh bất tận với những con suối, thác nước mát 
lành đang sẵn sàng chào đón du khách. Tết này, 
một kỳ nghỉ đáng nhớ với nhiều trải nghiệm hấp 
dẫn tại Yang Bay, Đảo Khỉ và Đảo Hoa Lan sẽ 
là khoảng thời gian ý nghĩa dành cho cả gia đình 
sau những ngày dài “trốn dịch” ở nhà.

 Nếu Tết này du khách muốn nâng niu cơ thể và xoa 
dịu các giác quan bằng hương vị của biển thì Khu du lịch 
Đảo Khỉ, Đảo Hoa Lan đã sẵn sàng cho ngày trở lại. Nằm 
giữa mênh mông sóng nước, hoa lan - nữ hoàng các loài 
hoa đua nhau khoe sắc trên Đảo Hoa Lan quyến rũ du 
khách tìm đến khám phá “nàng thơ” của phố biển. Sáng 
thức giấc trong chiếc lều Glamping nằm cạnh biển để 
nghe tiếng sóng vỗ bờ, thưởng thức quà tặng của biển với 
những món hải sản tươi ngon, quây quần bên những 
người thân yêu vừa nhâm nhi ly cà phê vừa đón bình 
minh trên biển, và tận hưởng không gian khoáng đạt của 
thiên nhiên là những trải nghiệm đầy thi vị dành cho bạn.

 Bờ cát mịn của bãi tắm An Bình là địa điểm lý 
tưởng cho những thử thách dưới nước hay những môn 
thể thao trên biển. Cơ hội để bạn có làn da bánh mật 
rám nắng khỏe mạnh hay tiếp thêm thật nhiều “Vitamin 
sea” để bù đắp cho những tháng ngày ngột ngạt và vô 
vàn điểm check in độc đáo đang chờ đón bạn tại đây. Du 
khách còn được trải nghiệm chèo thuyền Kayak trong 
rừng ngập mặn dài hơn 2km, ngắm nhìn sự đa dạng về 
hệ sinh thái rừng ngập mặn hay dạo bước trên chiếc cầu 
bắc ngang qua rừng ngập mặn, phóng tầm mắt chiêm 
ngưỡng toàn bộ nét đẹp đầy bí ẩn của khu rừng từ trên 
cao.
 Vương quốc Đảo Khỉ với 1.200 chú khỉ sẽ mang 

đến cho bạn những trải nghiệm mới lạ và thú vị. Những 
chú khỉ thông minh, lém lỉnh sẽ trổ tài phục vụ du khách 
những tiết mục xiếc trong “Live show khỉ và những 
người bạn”, có lúc lại hóa thân thành những tay đua cừ 
khôi với màn khỉ đua mô tô, trở thành vận động viên bơi 
lội trong các bộ trang phục bikini nhiều màu sắc với trò 
chơi khỉ thi bơi. Ngoài ra, đến với Đảo Khỉ, du khách tha 
hồ sống ảo với các mô hình đầy màu sắc tại Zone Studio, 
vườn trái tim, con đường hoa giấy, nấc thang lên thiên 
đường... hay thử trải nghiệm đua xe Prokart, lặn biển.
 Qua những ngày dài giãn cách, Nha Trang đã xanh 
trở lại, màu xanh của biển, của rừng, của những hi vọng 
về một cuộc sống bình yên. Trải nghiệm mùa du lịch Tết 
với tiếng sóng biển vỗ bờ hay tiếng suối chảy róc rách sẽ 
tiếp thêm năng lượng cho những hành trình tiếp theo 
trong năm mới.
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