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Một sòng bài mới nằm trong Dự Án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise ở Cam 

Ranh, Việt Nam, sẽ được khởi công xây dựng vào năm tới, trang mạng GGRAsia đưa tin hôm 

26/2. 

GGRAsia, trang mạng chuyên cung cấp thông tin về ngành casino tại Châu Á, dẫn lời một người 

phát ngôn của Công ty TNHH KN Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, nói rằng dự kiến sòng bạc tại Bãi 

Dài sẽ hoàn tất và Giai đoạn 1 sẽ được đưa vào hoạt động trong 3 năm tới, tức là vào năm 2025. 

Trong một thông cáo báo chí hôm 25/2, người phát ngôn cho biết chính quyền đã cấp giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư để bật đèn xanh cho dự án phát triển một “khu phức hợp casino quy mô” tại 

Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise, tổ hợp gần 800 ha nằm cạnh sân bay Cam 

Ranh. Quần thể này có tên thương mại The Lotus hay KN Paradise được báo chí Việt Nam mô tả 

là “siêu dự án có quy mô bằng tất cả các dự án khác ở Cam Ranh cộng lại”. Dự án bao gồm 1 sân 

golf 27 lỗ đã hoạt động từ năm 2018, 3.292 shophouse, 900 căn biệt thự, 5.049 căn liền kề, 23.335 

căn condotel cùng 12 khách sạn, spa resort tiêu chuẩn 4-5 sao. KN Cam Ranh cho biết ý định sẽ 

hợp tác với một đối tác nước ngoài quản lý casino. 

Tháng 8 năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chấp thuận chủ trương đầu tư kinh doanh 

casino tại dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise, theo đề xuất của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư. 

KN Paradise tự giới thiệu là ‘Dự án Khu đô thị phức hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí đẳng cấp quốc 

tế với quy mô lớn, gồm 5 nhóm tổ hợp chức năng : Giải trí – Nghỉ dưỡng, Thương mại – Dịch vụ, 

Sân golf, Bất động sản, Tiện ích cộng đồng’. 

Dự án casino 2 tỷ USD (46.266 tỷ đồng), do Công ty TNHH KN Cam Ranh, thành viên Công ty 

Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp này do ông Lê 

Văn Kiểm là Chủ tịch HĐQT. 

Ông Lê Văn Kiểm sinh năm 1945 tại Thừa Thiên Huế. Từng phục vụ trong quân đội, ông khởi 

nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dệt may. Sau đó ông chuyển qua phát triển sân golf, bất động 

sản. Hiện nay ông sở hữu, điều hành một trong những tập đoàn tư nhân gia đình lớn nhất Việt 

Nam - KN Investment Group - tên viết tắt của ông Kiểm và vợ ông, bà Trần Cẩm Nhung. 

Sòng bài nằm trong quần Thể KN PARADISE là Casino thứ 2 cho phép người Việt vào chơi, sau 

sòng bài ở Phú Quốc. Khu phức hợp này nằm gần sân bay quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, 

nơi mà Hoa Kỳ từng đặt căn cứ quân sự trong thời chiến tranh Việt Nam. Sân bay Cam Ranh đã 

được quân đội Mỹ xây dựng chủ yếu để làm căn cứ chiến lược. 



 

Việt Nam cho phép mở cửa casino đầu tiên dành cho người Việt hôm 19/1/2019 trên đảo Phú 

Quốc 

 

Từ năm 1979 tới 2002, phi trường Cam Ranh được giao cho Không quân Nga sử dụng. Phi trường 

này bắt đầu hoạt động như một sân bay dân sự từ năm 2004, tới năm 2007 thì được công nhận là 

sân bay quốc tế, nhưng tới năm 2009 mới có phi cơ nước ngoài đầu tiên đáp xuống sân bay này. 

Hiện nay sân bay quốc tế Cam Ranh là sân bay lớn thứ 4 của Việt Nam. 

 


