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 Hiệp định đối tác xuyên �ái Bình Dương 
(TPP) là hiệp định thương mại tự do được ký kết giữa 
12 nước, gồm Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, 
Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, 
Hoa Kỳ và Việt Nam, có quy mô kinh tế chiếm 40% 
GDP và 30% thương mại toàn cầu. Một làn sóng các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chắc 
chắn sẽ đổ bộ vào Việt nam nhằm hưởng lợi từ nguồn 
gốc xuất xứ và mức thuế suất thấp do TPP mang lại. 
 Trong bối cảnh lực lượng sản xuất phát triển rất 
nhanh và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự 
cách biệt quá lớn về công nghệ và trình độ quản lý 
giữa các quốc gia sẽ có tác động không nhỏ đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt 
Nam. Các doanh nghiệp trong nước sẽ phải cạnh 
tranh gay gắt ngay trên sân nhà với chính các doanh 
nghiệp FDI về trình độ kỹ thuật công nghệ, quy mô 
sản xuất và năng lực quản lý. Các đơn vị trong Tổ hợp 
công ty mẹ, công ty con Tổng công ty Khánh Việt - 
KHATOCO đã chuẩn bị những gì cho việc hội nhập 
TPP? 
 Một chiến lược tổng thể, xuyên suốt và phù hợp 
với năng lực, quy mô của từng đơn vị được sử dụng 
linh hoạt cho từng giai đoạn.
 Đối với ngành công nghiệp thuộc thế mạnh và 
truyền thống của Khatoco như công nghiệp thuốc lá, 

 Hòa cùng không khí kỷ niệm 
85 năm ngày thành lập Đoàn thanh 
niên cộng sản Hồ Chí Minh, năm 
nay, Công viên du lịch Yangbay 
được Đoàn cơ sở Tổng ty Khánh 
Việt chọn làm điểm đến cho Hội 
trại truyền thống �anh niên 
Khatoco 2016.
 Đúng 08 giờ sáng ngày diễn ra 
Hội trại, đoàn xe lăn bánh tạm rời 
thành phố Nha Trang ồn ào, náo 
nhiệt để đến với núi rừng đại ngàn 
Yangbay. Nơi vốn được du khách 
biết đến là khu du lịch sinh thái 
thích hợp cho các hoạt động nghỉ 
dưỡng, tham quan, vui chơi, giải 
trí... Do đó, đến với Yangbay lần này, 
Chi đoàn Nhà máy �uốc lá 
Khatoco Khánh Hòa chúng tôi rất 
háo hức vì không biết một Hội trại 
tập huấn sẽ được tổ chức như thế 
nào trên nền cảnh một khu du lịch 
sinh thái thơ mộng, luôn hấp dẫn 
gọi mời.
 Và "Anh Yangbay chịu chơi" 
hoàn toàn không làm chúng tôi 
thất vọng. Với "tính cách" ôn hòa, 
dễ chịu mà mẹ thiên nhiên ưu ái 
ban tặng cùng khuôn viên rộng 
lớn, đây là nơi thật sự rất thích hợp 
để tổ chức các trò chơi lớn, các hoạt 
động Teambuilding. Các đội tham 
gia Hội trại đều có cơ hội thể hiện 
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công nghiệp in và bao bì sẽ theo hướng đầu tư hiện đại 
về công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm 
hàng hóa, nâng cao năng suất lao động hội tụ các 
nguồn lực mạnh để cạnh tranh.
 Các ngành dịch vụ du lịch khách sạn, ngành dệt 
may, ngành chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi, ngành da 
đà điểu cá sấu và thời trang da... tham gia thị trường 
theo hướng tạo ra những mắt xích có hiệu quả trong 
các chuỗi cung ứng liên kết, bằng cách mở rộng hợp 
tác với các đối tác trong và ngoài nước thông qua 
nhiều loại hình sở hữu vốn.  Đây là một cách hội nhập 
linh hoạt, vừa phát triển nội lực, vừa tăng cường học 
hỏi, chuẩn bị cho sự hội nhập phát triển Khatoco 
trong những năm tiếp theo.
 Năm 2016-2017 là năm tiền đề cho khâu chuẩn 
bị và gia nhập TPP, KHATOCO đã có những giải 
pháp quyết liệt và cấp bách cụ thể như sau : 
 Đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất thuốc lá 
bao với công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất với tổng 
trị giá dự án ước 242 tỷ Việt Nam đồng. Là giải pháp 
hữu hiệu tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản 
phẩm và đáp ứng được các yêu cầu khắt khe đối với 
hàng xuất khẩu. Bên cạnh đó sẽ cải tiến bao bì dòng 
hàng thuốc lá nội địa theo hướng sang trọng, trẻ trung 
và sáng tạo hơn. Dự kiến hệ thống dây chuyền mới sẽ 

(Xem tiếp trang 2)

đi vào hoạt động vào tháng 1/2017.
 Đầu tư mới dây chuyền sản xuất bao bì carton và 
các máy móc thiết bị phụ trợ sau in theo hướng tự 
động hóa, công nghệ tiên tiến, giảm định mức tiêu 
hao, đa dạng hóa sản phẩm, đủ năng lực cạnh tranh. 
Tổng vốn đầu tư của dự án 153 tỷ đồng và dự kiến 
hoàn thành vào tháng 4/2017. 
 Đầu tư mới Xí nghiệp may Khatoco cả về quy mô 
lẫn chất lượng sản phẩm. Nâng từ 8 chuyền lên 20 
chuyền may, lao động tăng từ 600 lên 1500 lao động. 
Đây là tiền đề để hình thành tổ hợp may liên kết tại 
khu công nghiệp Khatoco Ninh Ích. Tổng vốn đầu tư 
trên 120 tỷ đồng và dự kiến đi vào hoạt động vào 
tháng 10/2016. Việc đầu tư cả về chiều rộng và chiều 
sâu đối với Xí nghiệp may Khatoco sẽ đủ điều kiện 
cạnh tranh, một ngành có lợi nhất đối với Việt nam 
khi tham gia TPP . 
 Bên cạnh những giải pháp đầu tư trên, phương án 
tái cấu trúc toàn ngành gắn với chiến lược phát triển 
từng ngành, từng đơn vị đã trình UBND Tỉnh phê 
duyệt. �ống nhất quan điểm lấy tiêu chí hiệu quả sản 
xuất kinh doanh đặt lên hàng đầu để xây dựng cơ cấu 

hết kỹ năng khéo léo của mình qua 
thi dựng và trang trí lều trại mà 
không lo "hết chỗ".
 Điểm độc đáo nhất mà tôi mà 
chúng tôi trải nghiệm qua đợt Hội 
trại này là sự kết hợp thật sự tài tình 
giữa các loại hình du lịch với các 
hoạt động của Hội trại. Các đội vừa 
tham gia trò chơi lớn, vừa có thể 
ngắm vườn đào, vườn hoa hướng 
dương đang rực rỡ khoe sắc. Một sự 
kết hợp giữa sôi nổi và thơ mộng. 
�ú vị và hấp dẫn hơn nữa! qua 
phần thi "Ẩm thực �anh niên 
Khatoco", các đội vừa có thể trải 
nghiệm các loại hình du lịch như 
câu cá, bắt cua, hái rau, hái măng... 
vừa tìm được nguyên liệu chế biến 
món ăn phục vụ cuộc thi.

 Bên cạnh các trò chơi, các 
cuộc thi, chúng tôi còn có cơ hội 
tìm hiểu văn hóa của người dân tộc 
Raglai. Tiếng mời gọi của Già làng, 
điệu múa của các chàng trai cô gái 
Raglai cùng bài hát Con bướm 
xuân vang lên bằng tiếng dân tộc 
Raklay không khỏi làm chúng tôi 
bật cười vì cảm thấy rất bất ngờ. 
Đêm lửa trại thật sự là kỷ niệm 
đáng nhớ. Sau các hoạt động tập 
huấn, các đội có thể tự do vui chơi, 
tham quan và chụp ảnh lưu niệm. 
Đối với tất cả các Đoàn viên tham 
gia Hội trại, chắc hẳn mọi người 
đều có chung cảm nhận: mới lạ, 
độc đáo, thỏa mãn. Về phía bản 
thân tôi, lần trở lại Yangbay này, tôi 
đã bắt gặp một sự kết hợp rất 
"duyên" giữa học tập và vui chơi, 
rèn luyện và nghỉ ngơi bằng những 
trải nghiệm qua hai ngày diễn ra 
Hội trại.
 Tiếp nối thành công của Hội 
trại Truyền thống �anh niên 
Khatoco, Hội trại đoàn khối doanh 
nghiệp tỉnh Khánh Hòa 2016 cũng 
đã chọn Công viên Du lịch Yang-
bay là điểm đến. Tới đây, chắc chắn 
rằng, các trại sinh tham gia Hội trại 
này cũng sẽ có những trải nghiệm-
mới mẻ, thú vị và đầy bổ ích 
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quy mô, sở hữu vốn từng ngành, từng đơn vị. Tập 
trung nguồn lực tối đa vào các ngành truyền thống 
của KHATOCO có thế mạnh, đồng thời phát triển 
các ngành là thế mạnh của địa phương. 
 Khai thác tối đa về vốn, trình độ quản lý, khoa 
học công nghệ...  của các đối tác tham gia sở hữu vốn 
cùng KHATOCO. Từ đây sẽ là tiền đề để liên kết 
chuỗi trong sự phát triển của Khatoco trong những 
năm tiếp theo. Mạnh mẽ, quyết liệt trong đầu tư đổi 
mới công nghệ, chủ động và linh hoạt trong đổi mới 
toàn ngành giúp KHATOCO có thêm nhiều cơ hội 
đón nhận TPP
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 Hiệp định đối tác xuyên �ái Bình Dương 
(TPP) là hiệp định thương mại tự do được ký kết giữa 
12 nước, gồm Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, 
Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, 
Hoa Kỳ và Việt Nam, có quy mô kinh tế chiếm 40% 
GDP và 30% thương mại toàn cầu. Một làn sóng các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chắc 
chắn sẽ đổ bộ vào Việt nam nhằm hưởng lợi từ nguồn 
gốc xuất xứ và mức thuế suất thấp do TPP mang lại. 
 Trong bối cảnh lực lượng sản xuất phát triển rất 
nhanh và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự 
cách biệt quá lớn về công nghệ và trình độ quản lý 
giữa các quốc gia sẽ có tác động không nhỏ đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt 
Nam. Các doanh nghiệp trong nước sẽ phải cạnh 
tranh gay gắt ngay trên sân nhà với chính các doanh 
nghiệp FDI về trình độ kỹ thuật công nghệ, quy mô 
sản xuất và năng lực quản lý. Các đơn vị trong Tổ hợp 
công ty mẹ, công ty con Tổng công ty Khánh Việt - 
KHATOCO đã chuẩn bị những gì cho việc hội nhập 
TPP? 
 Một chiến lược tổng thể, xuyên suốt và phù hợp 
với năng lực, quy mô của từng đơn vị được sử dụng 
linh hoạt cho từng giai đoạn.
 Đối với ngành công nghiệp thuộc thế mạnh và 
truyền thống của Khatoco như công nghiệp thuốc lá, 
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Đây mảnh đất những  ngày đầu khởi nghiệp
Từ thuở nào sỏi đá, cằn khô

Nay bừng sáng mỗi góc nhìn rạng rỡ
Cây thắm xanh, hoa khoe sắc bốn mùa

Sảnh Bảo vệ, giàn hoàng lan quen thuộc
Trên bảng đèn, dòng chữ tiếp nối nhau
Cờ Tổ quốc, cờ Đảng , ngành lộng gió

Sứ trang nghiêm dâng hiến rực đỏ màu

Bảng Danh dự ngời họ tên lấp lánh
Bóng tùng cao che mát dãy phòng ban
Nhánh lộc vừng hứa đâm chồi nảy lộc

Vầng ô môi vời vợi nắng ươm vàng

Bên trái- Phân xưởng 2- “hoành tráng”
Kế tiếp- luôn “phong độ”- xưởng 3

“Khu nghỉ dưỡng” Nhà ăn- thẳng hướng
Rẽ sang- Phân xưởng 1- vững vàng…

Đón hội nhập cùng chuyển mình từng bước
Những bàn tay, khối óc, con tim

Bền bỉ, nhẫn nại với tình yêu Nhà máy
Nơi niềm tin, ước vọng kết bao ngày

Suốt hơn hai thập kỷ qua
Dopack vững mạnh vươn xa khắp miền

Hòa cùng vũ điệu thiên nhiên
Tăng cường sức sống , đẹp riêng chính mình

Dopack sống rất chân tình
�ế nên mới được như ngày hôm nay

Cũng nhờ có mẹ trao tay đủ điều
Khánh Việt "người mẹ" kính yêu 

Lo đàn con trẻ bao điều khó khăn
Mẹ mong Dopack trưởng thành

Để cùng hội nhập năm châu các miền
Để được vững lối đi riêng

5HNỀN TẢNG CẦN THIẾT
CHO THÀNH CÔNG

Thiêng Liêng

Vững Nội Lực - Vươn Tầm Xa

công nghiệp in và bao bì sẽ theo hướng đầu tư hiện đại 
về công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm 
hàng hóa, nâng cao năng suất lao động hội tụ các 
nguồn lực mạnh để cạnh tranh.
 Các ngành dịch vụ du lịch khách sạn, ngành dệt 
may, ngành chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi, ngành da 
đà điểu cá sấu và thời trang da... tham gia thị trường 
theo hướng tạo ra những mắt xích có hiệu quả trong 
các chuỗi cung ứng liên kết, bằng cách mở rộng hợp 
tác với các đối tác trong và ngoài nước thông qua 
nhiều loại hình sở hữu vốn.  Đây là một cách hội nhập 
linh hoạt, vừa phát triển nội lực, vừa tăng cường học 
hỏi, chuẩn bị cho sự hội nhập phát triển Khatoco 
trong những năm tiếp theo.
 Năm 2016-2017 là năm tiền đề cho khâu chuẩn 
bị và gia nhập TPP, KHATOCO đã có những giải 
pháp quyết liệt và cấp bách cụ thể như sau : 
 Đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất thuốc lá 
bao với công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất với tổng 
trị giá dự án ước 242 tỷ Việt Nam đồng. Là giải pháp 
hữu hiệu tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản 
phẩm và đáp ứng được các yêu cầu khắt khe đối với 
hàng xuất khẩu. Bên cạnh đó sẽ cải tiến bao bì dòng 
hàng thuốc lá nội địa theo hướng sang trọng, trẻ trung 
và sáng tạo hơn. Dự kiến hệ thống dây chuyền mới sẽ 

đi vào hoạt động vào tháng 1/2017.
 Đầu tư mới dây chuyền sản xuất bao bì carton và 
các máy móc thiết bị phụ trợ sau in theo hướng tự 
động hóa, công nghệ tiên tiến, giảm định mức tiêu 
hao, đa dạng hóa sản phẩm, đủ năng lực cạnh tranh. 
Tổng vốn đầu tư của dự án 153 tỷ đồng và dự kiến 
hoàn thành vào tháng 4/2017. 
 Đầu tư mới Xí nghiệp may Khatoco cả về quy mô 
lẫn chất lượng sản phẩm. Nâng từ 8 chuyền lên 20 
chuyền may, lao động tăng từ 600 lên 1500 lao động. 
Đây là tiền đề để hình thành tổ hợp may liên kết tại 
khu công nghiệp Khatoco Ninh Ích. Tổng vốn đầu tư 
trên 120 tỷ đồng và dự kiến đi vào hoạt động vào 
tháng 10/2016. Việc đầu tư cả về chiều rộng và chiều 
sâu đối với Xí nghiệp may Khatoco sẽ đủ điều kiện 
cạnh tranh, một ngành có lợi nhất đối với Việt nam 
khi tham gia TPP . 
 Bên cạnh những giải pháp đầu tư trên, phương án 
tái cấu trúc toàn ngành gắn với chiến lược phát triển 
từng ngành, từng đơn vị đã trình UBND Tỉnh phê 
duyệt. �ống nhất quan điểm lấy tiêu chí hiệu quả sản 
xuất kinh doanh đặt lên hàng đầu để xây dựng cơ cấu 

“Vững tin nội lực, vươn mình tầm xa”
Dopack tôi vốn thật thà

“Giá trị của bạn - Chất lượng là của tôi”

Ngày xưa nhỏ bé đơn côi
Mẹ hiền nuôi nấng mong tôi trưởng thành

Trao dòng sữa ngọt năm canh
Nuôi con khôn lớn trưởng thành hôm nay

�ế nên chữ hiếu mỗi ngày
Con đây sẽ có từng ngày vươn lên

�ị trường thế giới có tên
Giá trị, Chất lượng vươn lên từng ngày

Hội nhập kinh tế hôm nay
Song phương phát triển đa phương toàn cầu

quy mô, sở hữu vốn từng ngành, từng đơn vị. Tập 
trung nguồn lực tối đa vào các ngành truyền thống 
của KHATOCO có thế mạnh, đồng thời phát triển 
các ngành là thế mạnh của địa phương. 
 Khai thác tối đa về vốn, trình độ quản lý, khoa 
học công nghệ...  của các đối tác tham gia sở hữu vốn 
cùng KHATOCO. Từ đây sẽ là tiền đề để liên kết 
chuỗi trong sự phát triển của Khatoco trong những 
năm tiếp theo. Mạnh mẽ, quyết liệt trong đầu tư đổi 
mới công nghệ, chủ động và linh hoạt trong đổi mới 
toàn ngành giúp KHATOCO có thêm nhiều cơ hội 
đón nhận TPP

Nơi cấp dưới- cấp trên cùng sát cánh
Kề vai góp phần tiến bộ, chỉnh chu

Ngày hôm sau tốt hơn ngày hôm trước
Mỗi tiềm năng đều trân trọng , đón chào

Nơi sáng tạo được động viên, khích lệ
Chủ động tìm tòi, mạnh dạn phát huy
Những đỡ nâng , dắt dìu từ lãnh đạo-

Trăn trở, lo toan, gánh vác, dẫn đường...

Làm sao thuận lòng người đi- kẻ ở
Làm sao vững vàng nền tảng , tương lai

Làm sao tránh, không còn sơ sót
Mỗi việc luôn cần sửa đổi, bổ sung…

Mang sứ mệnh- những người đón sóng
Gắng giữ lòng toàn vẹn trước sau

Gánh trách nhiệm có phải là hữu hạn
Vững quyết tâm- Khánh Việt mãi đẹp giàu./.

“ Yêu biết mấy những con người đi tới
Hai cánh tay như hai cánh bay lên

Ngực dám đón những  phong ba dữ dội
Chân đạp bùn không sợ những loài sên”    

 Trong cuộc sống và công việc 
ai trong chúng ta cũng đều có một 
mong ước đó là “THÀNH 
CÔNG”. Và quan điểm về sự 
thành công của mỗi người cũng 
khác nhau, nhưng để thành công 
được thì ai cũng cần phải có những 
nền tảng nhất định. Tôi đã đọc 
được ở đâu đó khuyên rằng hãy 
luôn làm việc bằng cái đầu với đôi 
tay giỏi, có sức khỏe, chịu được 
gian khó và nhiệt huyết của trái 
tim. Và tất cả những điều đó được 
tóm gọn lại bằng 5H là 5 chữ cái 
đầu tiên của 5 từ tiếng Anh đó là: 
Head, Hand, Health, Hard, Heart.
 Head - Cái đầu: Có thể hiểu 
đây là tri thức, sự nhận thức, sự 
phân tích, đánh giá, nhìn nhận,... 

mọi sự việc của mỗi người. Trước 
khi làm bất kỳ công việc gì chúng 
ta hãy cần phải suy nghĩ, chuẩn bị 
kỹ trước khi thực hiện hay còn gọi 
là làm việc một cách thông minh.
 Hand - Đôi tay: Là tay nghề, là 
sự thuần thục công việc. Một 
người có đôi tay giỏi là người đó 
luôn rèn luyện công việc hàng 
ngày dù đó là công việc nhỏ nhất.
 Health - Sức khỏe: Chúng ta 
không thể hoàn thành công việc 
nếu không có sức khỏe, sức khỏe 
bao gồm cả thể chất lẫn tinh thần. 
Vậy nên cũng có câu khuyên rằng 
“Hãy ưu tiên dành cho sức khỏe và 
bạn sẽ có lãi”.
 Hard - Chăm chỉ: Cuộc sống 
là một chuỗi những thay đổi, đòi 

hỏi mỗi người trong chúng ta phải 
luôn chăm chỉ học tập và làm việc 
để theo kịp sự thay đổi liên tục đó. 
Chăm chỉ là thái độ sống đóng vai 
trò quan trọng trong sự thành công 
bởi vì trên con đường thành công 
không có bước chân của những 
người lười biếng. 
 Heart - Trái tim: Đó là lòng 
nhiệt huyết, sự tận tâm, tận tụy với 
công việc. Người nhiệt huyết với 
công việc cũng là người có trách 
nhiệm và lạc quan trong mọi tình 
huống. Khi họ đối mặt với khó 
khăn, họ luôn tìm những cách tích 
cực để tìm ra giải pháp giải quyết 
rốt ráo vấn đề, thay vì dựa vào sự 
phán quyết của người lãnh đạo 
hoặc bi quan và rơi vào trạng thái 
"làm thế nào cũng được, miễn xong 
việc là tốt".
 Đó là 5H - nền tảng cơ bản 
nhất mà mỗi chúng ta đều cần có 
trước khi nghĩ đến thành công
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Nguyễn Phi Hùng
Công ty DL Long Phú

Võ Hoàng Anh �ư | Nhà máy TL Khatoco Khánh Hòa

Nguyễn �ị Kim Phượng
Công viên DL Yang Bay

Du lịch Long Phú
             trước thềm hội nhập

Khu nghỉ dưỡng sinh thái Yang Bay

 Bước vào hội nhập, hầu như các DN Việt Nam 
đều tập trung trang bị máy móc, đổi mới công nghệ, 
đầu tư cho nguồn nhân lực để nâng cao năng lực cạnh 
tranh với các nước trong khu vực. Nhà máy �uốc lá 
cũng vậy, cùng với việc đầu tư vào công nghệ, nguồn 
nhân lực, đặc biệt là đội ngũ kỹ thuật được tăng cường 
bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng với nhiều hình thức đa 
dạng như tập trung lên lớp, phân tán vào các chuyền 
máy, tham quan học tập các mô hình tiên tiến trong và 
ngoài nước, sinh hoạt theo chuyên đề...Với tôi, sinh 
hoạt chuyên đề là một hình thức mới được tổ chức 

trong năm nay, bước đầu tạo được sự quan tâm và tham 
gia nhiệt tình của nhân viên.
 Được tổ chức mỗi tháng, qua các chủ đề “Hợp tác 
trong công việc”, “Truyền thông nội bộ”, “Chân dung 
người lãnh đạo”… sinh hoạt chuyên đề đã được sự ủng 
hộ của nhiều nhân viên, từ đó tạo thêm sinh khí cho 
môi trường năng động hơn, sáng tạo hơn. Mỗi nhóm 
phụ trách với phong cách riêng, sôi nổi, bất ngờ đầy 
hấp dẫn. 
 Có thể nói, các buổi sinh hoạt chuyên đề ở Nhà 
máy đã là những bài thực hành, những trải nghiệm bổ 
ích cho CBCNV rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ 
năng thuyết trình, kỹ năng tổ chức sự kiện,…đấy là 
những kỹ năng thiết yếu cho quá trình hội nhập và phát 
triển. 
 Sinh hoạt chuyên đề còn là diễn đàn sống động để 
mỗi thành viên nói lên chính kiến của mình trong từng 
vấn đề, là những chiếc cầu nối người quản lý với nhân 
viên, kết nối nhân viên giữa các bộ phận khác nhau 
trong cùng một đơn vị, để tất cả hiểu và thông cảm với 
nhau nhiều hơn, tạo không khí cởi mở, thân thiện, hợp 
tác thực hiện mục tiêu chung

 Nếu chọn Nha Trang là điểm 
dừng chân để cho một kỳ nghỉ 
dưỡng, hãy đưa Khu nghỉ dưỡng 
sinh thái Yang Bay vào danh sách 
“nơi nhất định phải đến” cho 
chuyến du lịch của bạn.
  Tọa lạc tại Công viên Du lịch 
Yang Bay, cách trung tâm thành 
phố Nha Trang khoảng 45 km về 
hướng Nam, khu nghỉ dưỡng sinh 
thái được xây dựng với diện tích 
hơn 510m theo phong cách cộng 
đồng gần gũi với thiên nhiên. Cách 
xa mọi sự ồn ào và náo nhiệt của 
cuộc sống bận rộn, với không gian 
rộng lớn, thoáng đãng ở đây sẽ là 
địa điểm lý tưởng cho du khách yêu 
thích bầu không khí tươi mát yên 
tĩnh, tìm lại mọi sự cân bằng cho 
cuộc sống.
 Khu nhà nghỉ sinh thái Yang 

Bay được bao bọc bởi dòng suối, 
núi đồi, vườn cây ăn trái và những 
khóm hoa đủ màu, hòa với không 
gian xanh chung quanh tạo nên 
cảnh quan yên bình, thơ mộng. 
Phòng nghỉ được thiết kế rộng rãi 
nhưng không kém phần tinh tế, ấm 
cúng có sức chứa từ 100 đến 150 
khách. Phía trước nhà nghỉ là một 
khoảng sân rộng, thoáng, vừa là nơi 
đỗ xe, vừa là sân chơi thể thao, vừa 
là sân đốt lửa trại. Giữa khung cảnh 
thơ mộng ấy, bên một ấm trà nữa, 
du khách sẽ có cảm giác mình đang 
sống trên thiên đường. Mọi bận 
rộn, lo toan cuộc sống phút chốc 
tan biến hết, xung quanh chỉ còn là 
sự yên tĩnh, thanh tịnh đến lạ kỳ.
 Với sự đầu tư phát triển cảnh 
quan và cơ sở vật chất phòng nghỉ 
vừa sang trọng nhưng vẫn gần gũi 
với thiên nhiên, khu nhà nghỉ sinh 
thái Yang Bay đã và đang mang lại 
cho du khách một thiên đường 
nghỉ dưỡng, đáp ứng được cả nhu 

cầu của những người thích kiểu du 
lịch bình dân và những người ưa 
chuộng du lịch cao cấp. 
 Đến với Khu nghỉ dưỡng sinh 
thái Yang Bay, quí khách còn được 
sử dụng các dịch vụ thú vị đi kèm 
như: Tắm khoáng nóng giữa đại 
ngàn, thưởng thức ẩm thực đặc 
trưng núi rừng Yang Bay, đốt lửa trại 
và giao lưu văn hóa với đồng bào 
dân tộc RagLay, tổ chức các chương 
trình chơi Team, hát cho nhau nghe, 
tham quan các dịch vụ mới lạ của 
Yang Bay...
 Với phương châm “Mang lại sự 
sảng khoái và hài lòng nhất cho du 
khách” Khu nghỉ dưỡng sinh thái 
Yang Bay luôn nỗ lực và cố gắng 
không ngừng để tạo ra những sản 
phẩm du lịch mới lạ, phong phú, 
chất lượng hoàn hảo, tạo niềm tin 
vững chắc cho khách hàng và đáp lại 
niềm tin yêu của quý khách

Sức sống
từ các buổi sinh hoạt chuyên đề
Sức sống
từ các buổi sinh hoạt chuyên đề

 Hơn 15 năm cho một chặng 
đường, Du lịch Long Phú đã 
từng bước xây dựng và phát triển 
thương hiệu trên thị trường nội 
địa và quốc tế thông qua dịch vụ 
lữ hành và các điểm đến tại Đầm 
Nha Phu. 
 Với lợi thế về tài nguyên 
thiên nhiên và định hướng phát 
triển du lịch sinh thái bền vững, 
Khu du lịch Đảo Khỉ và Đảo Hoa 
Lan đã trở thành điểm đến thân 
thiện và hấp dẫn đối với du 
khách trong và ngoài nước. Bên 
cạnh đó dịch vụ du lịch lữ hành 
cũng đã khẳng định vị thế của 
mình trên toàn quốc và đang 
vươn ra thị trường quốc tế, đặc 
biệt là các nước ASEAN.
 TPP cũng như các FTA 
đang mở ra một sân chơi mới 
cho nền kinh tế Việt Nam nói 
chung và ngành du lịch nói riêng. 
Ở sân chơi này, cơ hội nhiều 
nhưng thách thức cũng không ít. 
Trong bối cảnh hội nhập chung, 
du lịch Long Phú cũng sẽ nắm 
bắt nhiều cơ hội:
 - Do việc nới lỏng điều kiện 

tự do đầu tư và di chuyển lao 
động sẽ giúp tăng nhu cầu đi lại 
tìm kiếm cơ hội đầu tư, tìm kiếm 
việc làm kết hợp với du lịch. �eo 
đó sẽ gia tăng thị phần khách 
quốc tế đến Việt Nam nói chung 
và Khánh Hòa nói riêng
 - Tạo nên sức ép cho chính 
bản thân đơn vị, nếu muốn tồn 
tại thì phải tiếp cận và học hỏi 
trình độ quản lý tiên tiến, kinh 
nghiệm khai thác thị trường và 
đào tạo đội ngũ cán bộ làm công 
tác quảng bá du lịch, người lao 
động phải chủ động nâng cao 
trình độ ngoại ngữ, kỹ năng tay 
nghề... làm cho chất lượng sản 
phẩm dịch vụ ngày càng được 
nâng cao
 - Do các cam kết về vấn đề 
bảo vệ động vật hoang dã và môi 
trường thiên nhiên, chính quyền 
địa phương sẽ quan tâm hơn 
trong việc quản lý, khai thác hải 
sản tùy tiện làm cạn kiệt tài 
nguyên và phá hoại cảnh quan 
môi trường tại Đầm Nha Phu 
 Song bên cạnh đó, những 
thách thức trong thời kỳ hội 

nhập đơn vị sẽ đối mặt:
  - Các điểm đến của du lịch 
Long Phú chưa được đầu tư bài 
bản, sản phẩm dịch vụ chưa 
đồng bộ, chưa có sản phẩm đặc 
trưng nên chất lượng dịch vụ 
chung còn thấp, khó thu hút 
được thị trường khách có khả 
năng chi trả cao.
 - Sự gia tăng sức ép cạnh 
tranh trong  địa bàn và trên toàn 
quốc trước những xu hướng du 
lịch mới, hiệu ứng tác động của 
công nghệ truyền thông, công 
nghệ mạng, hàng không giá rẻ, 
đặc biệt là mô hình và cơ chế 
quản lý hiện đại trong chuỗi giá 
trị toàn cầu làm cho tính cạnh 
tranh của du lịch Long Phú sẽ 
gặp nhiều thách thức. 
 - Khi Doanh nghiệp nước 
ngoài vào hoạt động, với tính 
cạnh tranh lớn, ngoài vấn đề chia 
sẻ thị phần làm mất thị trường, 
cũng sẽ có khả năng làm mất 
nguồn nhân lực chất lượng cao 
do hiện tượng chảy máu chất 
xám vì khả năng hàng loạt những 
người quản lý giỏi, những hướng 
dẫn viên giỏi sẽ bị thu hút về các 
công ty nước ngoài do mức thu 
nhập tăng cao và các điều kiện 
làm việc chuyên nghiệp.
 Đứng trước những cơ hội và 
thách thức của hiệu ứng hội nhập 
mang lại, dưới sự quan tâm chỉ 
đạo của lãnh đạo Tổng công ty 
Khánh Việt, tập thể CB-CNV 
Công ty tập trung chuẩn bị về 
mọi mặt, đưa ra các giải pháp 
nhằm tranh thủ các cơ hội, giảm 
thiểu các rủi ro, thách thức và 
nâng cao năng lực cạnh tranh 
trong khu vực để không ngừng 
phát triển đơn vị, ổn định việc 
làm cho người lao động
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Mùa hè với du lịch Khatoco

Hè Đến Với Đảo Khỉ.

Lê Ngọc Đức
 Công viên DL Yang Bay

Lê Hoàng Lệ �ủy
Công ty Cổ Phần Đông Á

 Nhắc đến mảnh đất Khánh 
Hòa là không chỉ nhắc đến du lịch 
biển đảo với các hải đặc sản nổi 
tiếng, mà còn nhắc đến du lịch sinh 
thái núi rừng rất hữu tình với ẩm 
thực mang "Hương vị đại ngàn" của 
Công viên du lịch Yang Bay, đây là 
một điểm sáng, góp phần làm 
phong phú thêm văn hóa ẩm thực 
của tỉnh Khánh Hòa và đất nước 
Việt Nam. 
 Đến Yang Bay quý khách 
không chỉ được tham quan, khám 
phá và đắm mình vào thiên nhiên 
trong lành mà những hương vị ẩm 
thực vô cùng độc đáo ở đây sẽ cuốn 
hút và làm hài lòng các bạn thật sự, 
với chuỗi nhà hàng mà trong đó mỗi 
nhà hàng lại mang một đặc trưng và 
sắc thái riêng biệt.
 Với thiết kế sang trọng pha lẫn 
nét chấm phá cổ điển, không gian 
thoáng mát hữu tình giữa núi rừng, 
nhà hàng Nhạc Rừng Viên (sức chứa 
300 chỗ) chúng tôi luôn sẵn sàng 
chào đón và phục vụ quý khách đi 
theo đoàn, tiệc hội nghị, gặp mặt, tân 
niên, tất niên có kèm âm thanh ánh 
sáng hiện đại... với những thực đơn 

cơm phần mới lạ, hương vị đặc sắc, 
phù hợp với nét ẩm thực Việt qua 
những món Đà Điểu, Cá Sấu, Heo 
rừng, Sơn dương...
 Nhà hàng Đại Ngàn lại là một 
điểm nhấn khác khi khoác lên mình 
một không gian rộng rãi, tiện nghi, 
sang trọng có thể đón tiếp và phục 
vụ 500 khách. Đến với nhà hàng Đại 

Ngàn quý khách sẽ được tận hưởng 
cái cảm giác mát mẻ khi xung quang 
là những cảnh quan phủ đầy màu 
xanh và hoa lá, cùng thưởng thức các 
món ăn khác lạ đã qua bàn tay chế 
biến tài hoa của đầu bếp như món : 
Đà Điểu pháo, Chả giò Cua đá, Tim 
Đà Điểu hấp bí đỏ, Heo rừng xông 
hơi, Bao tử Đà Điểu hấp ớt xanh, Cá 
Sấu giao duyên, Cá Sấu sang sông, 
Bàn tay Cá Sấu chiên mắm, Ếch núp 
bụi rơm... Ngoài ra quý khách còn có 
không gian mát mẻ xung quanh nhà 
hàng với hồ cá Hòn non bộ, ghế bố 
là nơi để quý khách tạm nghỉ ngơi 
trước khi đi tham quan khám phá 
tiếp Yang Bay.
 Đến với Nhà Hàng Đảo Ngọc, 
nơi có một không gian riêng biệt 
thoáng mát giữa hồ nước trong xanh 
rợp bóng mát, chuyên phục vụ 
khách đi nhóm lẻ thích câu cá, thư 
giãn, thưởng thức các hương vị ẩm 
thực độc đáo. Tại đây ngoài việc 
thưởng thức nét ẩm thực khá thú vị 
như các món Riêu Cua đá Yang Bay 
xúc bánh tráng, Cá Sấu cưỡi bò, 
Lươn chui ống trúm, Gà Đảo Ngọc 
nướng lu, Chân Đà Điểu nấu thái, 

Hương vị của Đại Ngàn

Hán Duy Lộc | Công ty Cổ Phần Đông Á

Mời bạn đến Nha Trang chúng tôi
Du lịch Khánh Việt giang tay đón chào

�áng Sáu hè về trên phố biển
Huyền thoại Yangbay mùa lễ hội

�ác trời mời gọi khách phương xa
Một lần ghé thăm trăm lần nhớ
Hùng vĩ núi rừng hoa đang nở

�ả hồn theo gió ngắm nàng tiên
Ngâm bùn tắm khóang tăng sức khỏe...

Lẩu Lươn lá chân vịt, Sơn dương 
nướng ống tre... các bạn còn được 
tận hưởng không khí mát lành khi 
ngồi trên nhà hàng nổi thả hồn theo 
sóng nước, ngồi câu cá và thư giãn 
nếu được thì đem chế biến thành 
những món ăn dân dã, các bạn còn 
có thể thi nhau đạp vịt và chèo 
thuyền thúng giữa hồ nước trong 
xanh mát lành cùng trải qua những 
giờ phút vui chơi thoái mái.
 Nằm ngay khu vực thác Yang 
Bay hùng vĩ và bên cạnh thác Yang 
Khang trữ tình đậm chất thơ là 
Quầy ẩm thực Suối Xanh. Tại đây 
qúy khách có thể vừa đắm mình vào 
dòng thác mát lạnh vừa thưởng thức 
các món ăn dân dã mang đậm nét 
đặc trưng cuả núi rừng và văn hóa 
của người dân tộc như Cơm lam, 
�ịt thụt ống tre, Canh rau rịa, Canh 
bồi, �ịt rừng nướng xiên...
 Còn một nét đặc trưng hấp dẫn 
khác của ẩm thực Yang Bay là các 
món ăn chữa bệnh với hương vị đậm 
đà mà gần gũi như Rau rừng mắm 
cua, Gân Đà Điểu tiềm thuốc bắc rất 
có lợi cho xương khớp và bỗ dưỡng, 
Heo rừng hấp bí đỏ bổ thận rất hay, 
Tim Đà Điểu xông hơi tốt cho tim 
mạch, Lẩu chân Đà Điểu cung cấp 
nhiều dưỡng chất...
 Những nét ẩm thực mang sắc 
thái riêng của đất trời Đại ngàn Yang 
bay chắc chắn sẽ mang lại cho tất cả 
những ai khi đến đây đều thấy mới lạ 
và thấy hài lòng bởi hương vị núi 
rừng đậm đà và độc đáo

Ghé qua Long Phú ngắm hoa lan
Cùng đàn khỉ nhỏ râm ran gọi mời
Lễ hội khỉ nổi tiếng khắp muôn nơi

Vui cùng voi gấu, với thiên nhiên
Quay về Bảo Đại một góc trời

Đường lên thơ mộng tựa lên tiên.
Từ xa sóng biển vỗ bờ cát

Vui cùng trăng - gió ngắm sao khuya. 
Tự hào thay Khánh Việt thân thương

Du lịch Khánh Việt thiên đường là đây

 Mỗi khi hè về, gia đình tôi lại tổ chức đi du lịch, 
tạm gác lại công việc và những lo toan hàng ngày để 
cùng tận hưởng không khí vui vẻ, thoải mái, đây còn 
là phần thưởng dành tặng cho cậu con trai bé bỏng 
khi đạt danh hiệu học sinh giỏi.
 Năm nay, địa chỉ mà chúng tôi chọn là Đảo khỉ 
thuộc khu du lịch sinh thái của Công ty du lịch Long 
Phú. Mặc dù đã quay lại lần thứ ba nhưng chúng tôi 
vẫn thấy rất hào hứng và hấp dẫn bởi sự đổi mới liên 
tục, từ con người cho đến những tiểu cảnh rất sáng 
tạo và ý nghĩa do chính anh chị em Long Phú làm ra 
bằng phế liệu bỏ đi. Tôi có ngay những hình ảnh sinh 
động để nói chuyện với con mình về ý thức bảo vệ 
môi trường và những sáng tạo mà con người có thể 
làm được.

 Hôm đó, đúng vào dịp tổ chức lễ hội khỉ, thật 
tuyệt vời ! một không khí hòa quyện giữa con người 
và thiên nhiên. Những chú khỉ ở đây rất tinh nhanh 
và khôn, hình như chúng cảm nhận được lễ hội này 
đích thực là dành cho loài khỉ. Hàng ngày chúng  
loanh quanh ở các hốc núi, lùm cây, một vài con 
mạnh dạn hơn thì chạy tới gần du khách để làm 
quen, thế mà ngày này chúng không còn e ngại nữa, 
chạy tứ tung khắp mọi nơi.
 Một bữa tiệc hoành tráng được trang trí bằng rất 
nhiều loại trái cây, xếp nhiều tầng, rực rỡ sắc màu trên 
một quả núi mang tên Hoa quả sơn. Tiếng thông reo 
vi vu, tiếng sóng vỗ rộn ràng hòa cùng với những bản 
nhạc vui rộn tạo nên một bản giao hưởng đầy màu 
sắc. Không khí ấy tạo nên một sự hứng khởi, thích thú 
cho cả du khách lẫn những chú khỉ. Chúng tụ họp lại 
quanh Hoa quả sơn để thưởng thức bữa tiệc của 
mình trong sự cổ vũ hò reo của các du khách. Một vài 
con mải chơi đùa giỡn với các em nhỏ, quên mất món 
trái cây khoái khẩu. 
 Ra tới cầu cảng để về mà con tôi vẫn còn ngoái 
lại vẫy tay chào những chú khỉ tinh nghịch. Chuyến 
đi thật là vui và đáng nhớ, cả nhà được hòa mình với 
thiên nhiên, cảm nhận được sự hồn nhiên, tinh 
nghịch  rất đáng yêu của loài khỉ. Hẹn gặp lại Đảo khỉ 
vào hè sang năm !
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Cẩm Vân
Công ty DL Long Phú

 Đến Khu du lịch Hoa Lan, buộc bạn phải gác lại 
những bộn bề thường nhật quanh công việc và cuộc 
sống. Để giữa tĩnh lặng, có thể hòa mình vào thiên 
nhiên có tiếng chim hót, tiếng sóng biển, tiếng gió rì 
rào, hay đâu đó là tiếng thác nước chảy. Bước đi nhẹ 
nhàng, thong thả dưới những hàng cây xanh mát và 
tận hưởng hết không khí trong lành với hương hoa lá, 
cỏ cây như một miền quê yên ả, hay thả mình trên 
những con sóng nước êm lặng ở nơi được mẹ thiên 
nhiên ưu ái ban tặng này.
 Nằm trên bán đảo Hòn Hèo, Khu du lịch Hoa 
Lan với diện tích 360ha, địa hình đa dạng, trải mình 
qua 3 hình thể: núi, đồng bằng và biển. Nơi có khu 
rừng ngập mặn đang được bảo tồn; bờ biển trải dài 
hơn 2 km, cát trắng mịn màng, bãi tắm riêng tư, sóng 
êm. Nơi thơ mộng với hơn 100 loài lan rừng, cùng 
nhiều loài hoa khác khoe sắc khắp nơi. 
 Không chỉ đa dạng về địa hình, Khu du lịch Hoa 
Lan còn rất đa dạng về hệ thống các hoạt động vui 
chơi, giải trí như cưỡi đà điểu, cưỡi voi, bắn súng sơn, 
leo thác, các trò chơi thể thao mạo hiểm trên biển 
như mô tô nước, dù bay, chèo thuyền kayak,... 
 Đặc biệt, trong tháng 6 này, Khu du lịch Hoa 

Lan sẽ ra mắt mô hình công viên phao trên 
biển, với diện tích lên đến 

2.000m2 , được thiết lập từ 
những chiếc phao 

khổng lồ, 

nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau. Bạn có thể 
thỏa thích tham gia 48 game chơi vận động liên 
hoàn, hòa mình cùng làn nước trong xanh bên 
những chiếc phao thú vị để trải nghiệm các trò chơi 
nhẹ nhàng, không gây nguy hiểm. 
 Trong khuôn viên Khu du lịch Hoa Lan, có một 
thao trường súng sơn rộng hơn 5.000 m2 , được đánh 
giá thuộc top các thao trường rộng lớn nhất khu vực 
Nam Trung bộ. Nơi này có thể biến mơ ước được trở 
thành một chiến sỹ thực thụ của bạn thành sự thật, 
với các trò chơi đánh trận đầy kịch tính có súng, có 
kỷ luật quân đội, trí tuệ của người thủ lĩnh để trở 
thành đội chiến thắng. 
 Để tăng thêm sự kịch tính, thú vị, tinh thần đoàn 
kết và khả năng tư duy, sáng tạo của người chơi. Các 
trò chơi lớn, nhỏ trong chương trình teambuilding 
tại Khu du lịch Hoa Lan, được thiết kế thành những 
câu chuyện thú vị, dựa trên thực tế văn hóa của 
doanh nghiệp bạn, hay chính quá trình phát triển của 
công ty, đơn vị bạn. 
 Những chương trình chơi teambuilding, gala, 
lửa trại thành công có sự đóng góp rất lớn của những 
người tổ chức. Và Khu du lịch Hoa Lan của Công ty 
cổ phần Du lịch Long Phú luôn tự hào là một trong 
những nơi tổ chức teambuilding chuyên nghiệp, với 
kho trò chơi được cập nhật liên tục, trang thiết bị 
chơi phong phú, đội ngũ huấn luyện tổ chức được 
đào tạo bài bản, sáng tạo, bản lĩnh và nhiệt huyết. 
 Tất cả những lợi thế đó đã đưa Khu du lịch Hoa 
Lan trở thành điểm đến thu hút, được tin tưởng và 
ưu tiên lựa chọn hàng đầu cho chuyến đi nghỉ dưỡng 
kết hợp vui chơi, rèn luyện và học hỏi nhau của nhiều 
công ty, cơ quan, ban ngành, đoàn thể; và cũng là 
điểm đến của nhiều chương trình gameshow thực tế 
trên các đài truyền hình Việt Nam như Be the man, 
Cuộc đua kỳ thú,...
 Ve đã bắt đầu kêu, hoa phượng đã bừng nở đỏ 
rực cả con đường và góc phố, báo hiệu mùa hè chạm 
ngõ. Cũng là lúc Khu du lịch Hoa Lan đón hè lộng 
gió, đón những cơn mưa hè làm dịu mát, đón mặt 
trời chói lóa mỗi sớm mai, và vẫn yên bình mỗi chiều 
buông để chào đón những đoàn khách đong đầy tình 
yêu thiên nhiên. Bao yêu thương đó là đủ để Khu du 
lịch Hoa Lan luôn cố gắng đổi thay từng ngày để có 
được những không gian tự nhiên mát mẻ, thú vị cùng 
chương trình teambuilding, dã ngoại, cắm trại đêm 
thật nhiều màu sắc, hấp dẫn và ý nghĩa

Sắc hướng dương
Yang Bay

 Nếu bạn đã có dịp ghé thăm Yang Bay vào mùa 
xuân 2016 sẽ nhận thấy được sự đặc biệt hơn về cảnh 
vật nơi đây so với những năm trước. Đó chính là sự 
xuất hiện của vườn hoa hướng dương trải rộng trên 
khu vực đồi hoa, nằm giữa nhà hàng Đảo Ngọc và khu 
dịch vụ Ho-Cho. Đây là tâm điểm thu hút khách du 
lịch đến với Yang Bay vào thời điểm này, tạo nên sự 
khác biệt và độc đáo so với những địa điểm du lịch 
khác.
 Trước khi nói đến thành quả, không thể không 
nhắc đến thời gian chuẩn bị, chăm sóc cho vườn hoa. 
Với diện tích trồng rộng hơn 1000m2, công tác trồng 
cây được bắt đầu tiến hành từ khoảng hơn 3 tháng 
trước thì hoa mới kịp nở vào dịp tết âm lịch 2016 để 
phục vụ kinh doanh du lịch. Nắm trách nhiệm chính 
là bộ phận cây xanh, những con người khéo tay, cần 
mẫn, chăm chỉ. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu chăm 
sóc hoa trong quá trình phát triển, cần một số lượng 
nhân lực lớn hơn. Vì vậy, giải pháp được đề ra chính là 
huy động sức lực của toàn thể công nhân viên đang 
làm việc tại Yang Bay. Tất cả các bộ phận, phòng ban, 
từ khối văn phòng đến nhân viên bán hàng đều tham 
gia cuốc đất, nhổ cỏ. Khối lượng công việc và thời 
gian làm việc đều được phân công rõ ràng, cụ thể để 
không ảnh hưởng đến công việc kinh doanh thường 
ngày. Lúc này đây, có thể thấy rõ nhất sức mạnh đoàn 
kết của toàn bộ cán bộ công nhân viên, vì sự phát triển 
chung của CVDL Yang Bay.
 Và không nằm ngoài sự mong đợi, vườn hoa 
hướng dương đã nở rực rỡ vào mùa tết âm lịch 2016. 
Cùng với sự phát triển của mạng xã hội và các hình 
thức quảng cáo đa dạng, sự xuất hiện của vườn hoa 
nhanh chóng được lan truyền đến mọi người. Nhờ 
đó, khối lượng du khách tăng lên đáng kể. Hầu hết 

khách Việt Nam đến tham quan Yang Bay đều rất hài 
lòng khi được chiêm ngưỡng và chụp ảnh vườn hoa 
hướng dương.
 Có thể nói, nhờ sự nắm bắt xu hướng kịp thời của 
lãnh đạo CVDL Yang Bay, cùng với sự đoàn kết chung 
tay làm việc của tập thể cán bộ công nhân viên, tên gọi 
Yang Bay đã trở nên nổi tiếng hơn rất nhiều, thu hút 
được nhiều khách du lịch hơn, đồng thời cũng làm 
tăng mức độ hài lòng của du khách khi đến với CVDL 
Yang Bay. 
 Và không nằm ngoài sự mong đợi, vườn hoa 
hướng dương đã nở rực rỡ vào mùa tết âm lịch 2016. 
Cùng với sự phát triển của mạng xã hội và các hình 
thức quảng cáo đa dạng, sự xuất hiện của vườn hoa 
nhanh chóng được lan truyền đến mọi người. Nhờ 
đó, khối lượng du khách tăng lên đáng kể. Hầu hết 
khách Việt Nam đến tham quan Yang Bay đều rất hài 
lòng khi được chiêm ngưỡng và chụp ảnh vườn hoa 
hướng dương.
 Có thể nói, nhờ sự nắm bắt xu hướng kịp thời của 
lãnh đạo CVDL Yang Bay, cùng với sự đoàn kết chung 
tay làm việc của tập thể cán bộ công nhân viên, tên gọi 
Yang Bay đã trở nên nổi tiếng hơn rất nhiều, thu hút 
được nhiều khách du lịch  hơn, đồng thời cũng làm 
tăng mức độ hài lòng của du khách khi đến với CVDL 
Yang Bay. 
 �eo kế hoạch, sau sự thành công của vườn hoa 
hướng dương mùa xuân Bính �ân, để đáp ứng nhu 
cầu tham quan của du khách, Yang Bay đang tiếp tục 
gieo trồng giống hoa này. Dự kiến vườn hoa sẽ lần nữa 
nở rộ vào dịp hè 2016 để chào đón Lễ hội Huyền 
thoại thác Yang Bay diễn ra vào ngày 9 tháng 7. Không 
chỉ tham quan vườn hoa hướng dương, du khách 
cũng sẽ được thưởng thức những chương trình biểu 
diễn đặc sắc và nhiều loại hình du lịch hấp dẫn khác. 
 Hẹn gặp lại một mùa hoa Hướng Dương mới với 
nhiều cảm xúc hơn nữa ở Yang Bay

Nguyễn �ị Diệu Linh
Công viên DL Yang Bay

Teambuilding cùng hè lộng gió

tại khu du lịch Hoa Lan
Teambuilding cùng hè lộng gió

tại khu du lịch Hoa Lan
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 Được ví như Đà Lạt ở thành phố biển Nha Trang với 
khí hậu mát mẻ, không khí trong lành, Yang Bay đã thôi 
thúc du khách tham quan bởi vẻ đẹp bình yên và khí hậu 
mát lành mà tạo hóa đã ưu ái ban tặng cho vùng đất này.
 Nằm ở phía Tây của thành phố Nha Trang, với 
khoảng thời gian một giờ đồng hồ di chuyển trên những 
cung đường quanh co, uốn lượn dọc theo những triền 
núi, du khách đã có thể đặt chân đến Công viên Du lịch 
Yang Bay. Đây là một điểm đến lý tưởng cho các chuyến 
dã ngoại, tham quan, cắm trại, tắm thác, nghỉ dưỡng và 
trải nghiệm hành trình phiêu lưu, khám phá đại ngàn.
 Đến với Công viên Du lịch Yang Bay, du khách sẽ 
cảm nhận được sự khác biệt hoàn toàn so với những nơi 
khác. Ở nơi đây không có sự ồn ào, náo nhiệt của phố 
phường, không có sự xa hoa, tráng lệ của các tòa nhà trọc 
trời với những kiến trúc hiện đại. Du khách sẽ tìm được 
cảm giác bình yên của tâm hồn, nơi mà mình có thể tự 
do, thoải mái thả mình hòa quyện với khung cảnh thiên 
nhiên vô cùng lãng mạn.
 Cũng tại nơi đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng 
vẻ đẹp đầy bí ẩn, đầy chất thơ của đại ngàn bất tận, nơi 
không chỉ có cảnh núi non trùng trùng điệp điệp; những 
dòng thác hùng vĩ; những loài hoa lạ đua nhau khoe sắc; 
những đàn ngựa trắng nhởn nhơ gặm cỏ bên đồi. Mà còn 
có thể trải nghiệm những dịch vụ du lịch vô cùng độc 
đáo, thú vị khi trực tiếp tham gia cho cá bú bình, câu cá 
sấu, câu gấu, chụp hình với cá sấu sống, thưởng thức cảm 
giác mát xa cá đầy lạ lẫm, cảm giác sôi nổi, phấn khích khi 
xem đua heo, đá gà và tham quan vườn chim rộng hơn 
2.000 m2 với hơn 1.000 cá thể chim khác nhau... Ngoài 
ra, du khách sẽ được thưởng thức những tiết mục âm 
nhạc đặc sắc, sống động đầy tính nghệ thuật, tái hiện 
những nét văn hóa đặc trưng của người dân tộc Raglai.
 Đặc biệt dịch vụ tắm khoáng nóng với những mạch 
nước nóng bắt nguồn từ mạch khoáng lộ thiên chảy ra từ 

lòng đất, đây có lẽ là món quà tặng vô giá mà thiên nhiên 
đã ban tặng cho Yang Bay. Hồ nước trong vắt soi rõ 
những vân đá long lanh dưới đáy hồ, nhiệt độ được pha 
với mạch nước lạnh để tạo độ ấm cho khách trải nghiệm. 
Được thả mình dưới dòng nước giữa thiên nhiên hoang 
dã, đã tạo nên sự khác biệt đem lại cảm giác vô cùng thư 
thái và thoải mái cho du khách.
 Còn gì tuyệt vời hơn khi du khách được đạp xe 
ngắm cảnh Yang Bay trong cái khí trời se se lạnh dưới ánh 
nắng chiều tà giữa đại ngàn, được giao lưu, tìm hiểu văn 
hóa của người dân tộc Raglai trong vũ điệu cồng chiên 
của đêm lửa trại... thì dịch vụ lưu trú về đêm của Yang Bay 
đã sẵn sàng phục vụ du khách theo hình thức Homestay, 
với những căn phòng tập thể và các giường tầng được bài 
trí gọn gàng, ngăn nắp, đầy đủ tiện nghi, chắc chắn sẽ làm 
hài lòng du khách.
 Với định hướng“Phát triển bền vững gắn kết thiên 
nhiên và văn hóa dân tộc Raglai”, Yang Bay luôn đem lại 
cho du khách những sản phẩm độc đáo, mới lạ và trở 
thành một điểm đến không thể thiếu được khi tới thành 
phố biển Nha Trang

Lê �ị Hải Yến  | Công viên DL Yang Bay

Lê �ị Quyên
� giống đà điểu Khatoco Quảng Nam

 Hiện nay, an toàn thực phẩm 
là nỗi bức xúc của toàn xã hội. 
�ực phẩm bẩn đang trở thành 
nỗi lo thường trực của nhiều bà 
nội trợ, gây tâm lí hoang mang cho 
người tiêu dùng. Sử dụng các loại 
thực phẩm không an toàn, người 
tiêu dùng đã phải trả giá quá đắt 
bằng chính sức khoẻ, thậm chí cả 
tính mạng của mình do bị ngộ độc 
thực phẩm và là mầm mống gây ra 
căn bệnh ung thư quái ác và nhiều 
căn bệnh hiểm nghèo khác.
 Mặc dù được báo động trên 
các phương tiện báo đài, nhưng 
người tiêu dùng vẫn buộc phải 
“nhắm mắt làm ngơ”. Đơn giản 
như thịt heo là thực phẩm quen 
thuộc và phổ biến trong các bữa 
cơm gia đình nhưng lại là loại thực 
phẩm có nguy cơ không an toàn vì 
có chất tạo nạc Salbutanol. Có khi 
còn “hô biến” thịt heo nái thành 

thịt bò bằng hóa chất Metabisul-
�te. Các thực phẩm từ gia súc, gia 
cầm khác như: bò, gà, vịt... những 
người chăn nuôi cũng sử dụng 
những loại cám tăng trọng không 
rõ nguồn gốc để kích thích tăng 
trưởng, thậm chí những người 
kinh doanh thực phẩm còn sử 
dụng nhiều loại chất tẩy rửa thịt cá 
ôi thối để che mắt khách hàng...
 Lại thêm, các vụ cá chết hàng 
loạt ở vùng biển miền trung không 
rõ nguyên nhân càng làm cho nỗi 
lo của các bà nội trợ tăng lên. 
Không biết phải lựa chọn thực 
phẩm nào trong bữa cơm gia đình 
và mua thực phẩm sạch ở đâu?                                
 Tôi xin phép được bật mí cho 
các bà nội trợ một loại thực phẩm 
sạch 100%, giàu dinh dưỡng có thể 
thay thế các loại thịt khác, đó là thịt 
Đà điểu. Sản phẩm thịt đà điểu 
được sản xuất theo quy trình khép 
kín từ khâu chọn lọc giống, chăn 
nuôi cho đến giết mổ, tuân thủ qui 
trình kiểm soát chặt chẽ và chuyên 
nghiệp từ thức ăn, nước uống, 
thuốc thú y... được tổ chức chứng 
nhận �ụy sỹ SGS đánh giá và cấp 
chứng nhận đạt tiêu chuẩn  ISO 
22000: 2005. 
 �ịt đà điểu giàu dinh dưỡng: 
có chứa axit béo Omega3 và có 
hàm lượng Clolesterol thấp rất tốt 
cho tim mạch, cần thiết cho quá 
trình sinh trưởng và phát triển của 
trẻ em. Có hàm lượng sắt tới 3,2 

mg/100g, cung cấp đủ lượng sắt 
cho phụ nữ có thai và bệnh nhân 
thiếu máu. Ngoài ra, hàm lượng 
các loại khoáng chất khác như: 
phospho, mangan và đồng trong 
thịt đà điểu đều cao hơn ở thịt bò 
và gà... 
 Với những tính năng ưu việt 
đó các bà nội trợ có thể sử dụng 
thịt đà điểu thay thế cho các loại 
thịt khác trong bữa cơm của gia 
đình. �ịt đà điểu dễ chế biến và 
được nhiều món như: thịt đà điểu 
xào nấm, thịt đà điểu xào lăn, thịt 
đà điểu nướng, bi�et đà điểu...
 Vừa qua, Hiệp hội đầu bếp 
chuyên nghiệp của Hiệp hội Du 
lịch �ành phố Hồ Chí Minh đã 
giới thiệu ba món ăn rất ngon từ 
thịt đà điểu như: Đà điểu xào đậu 
Hà Lan, Đà điểu sốt sầu riêng, đà 
điểu tứ xuyên được phát sóng trên 
các đài HTV9, HTV1 và kênh 
FBNC. 
 Vì vậy, tôi và các bạn hãy yên 
tâm sử dụng sản phẩm thịt đà điểu 
và chúng ta hãy là bà nội chợ 
thông minh để chọn cho mình 
cùng gia đình những loại thực 
phẩm sạch có nguồn gốc xuất xứ 
rõ ràng đó là: �ịt đà điểu thương 
hiệu KHATOCO

HÃY LÀ BÀ NỘI TRỢ
THÔNG MINH

Đà điểu tiềm nhân sâm Đà điểu tái chanh Đà điểu cuộn lá lốt

Yang Bay,
“Đà lạt ở xứ Biển”
Yang Bay,
“Đà lạt ở xứ Biển”
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