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1.1. GIỚI THIỆU CHUNG
1.1.1. Tên cơ quan
Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng (gọi tắt là Viện) được thành
lập theo Quyết định số 8994/QĐ-UBND ngày 13/11/2007 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân
Thành phố Đà Nẵng.
- Tên đầy đủ: Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
- Tên giao dịch quốc tế: Danang Institute for Social-Economic Development
- Tên viết tắt: DISED
1.1.2. Trụ sở chính
-Trụ sở chính: Tầng 28, Tòa nhà Trung tâm Hành chính, Thành phố Đà Nẵng
-Điện thoại: 84.511 3.840 332
-Fax: 84.511 3.840 975
-Email: dised@danang.gov.vn
-Website: www.dised.danang.gov.vn
1.2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
a) Chức năng
Viện có chức năng nghiên cứu, tham mưu cho Thành uỷ, UBND thành phố về
định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.
b) Nhiệm vụ
1. Nghiên cứu xây dựng định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội thành phố trong mối quan hệ với khu vực và cả nước, dự báo xu hướng phát triển các
nguồn nhân lực và các nhân tố phát triển khác.
2. Nghiên cứu những chính sách và công cụ quản lý kinh tế vĩ mô xuất phát từ
thực tiễn thành phố và khu vực làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp, biện pháp nhằm
phục vụ yêu cầu phát triển của thành phố đồng thời tham gia đóng với Trung ương trong
việc hoạch định chính sách quản lý và phát triển kinh tế đối với địa phương.
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3. Nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, quản lý hành chính nhà nước trong
lĩnh vực kinh tế, quản lý và phát triển đô thị nghiên cứu và đề xuất các định chế mới để
vận hành theo mục tiêu phát triển.
4. Chủ trì nghiên cứu hoặc tham gia nghiên cứu, thẩm định các chương trình đề
án, dự án kinh tế - xã hội theo sự phân công của Thành ủy, UBND thành phố.
5. Giúp Thành uỷ, UBND thành phố theo dõi, tổng kết, phân tích tình hình thực
hiện và dự báo các mô hình về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố nhằm
phục vụ công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Thành uỷ, UBND thành phố.
6. Đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực kinh tế,
phát hiện các vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh và đề xuất các giải pháp, biện pháp để đẩy
mạnh việc thực hiện Nghị quyết của Đảng.
7. Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về kinh tế - xã hội trong nước, ngoài
nước và của thành phố, ấn hành tài liệu về kết qủa nghiên cứu, tài liệu tham khảo phục vụ
lãnh đạo thành phố, giúp công tác nghiên cứu khoa học và yêu cầu của các tổ chức kinh
tế.
8. Thực hiện tư vấn các vấn đề về kinh tế theo yêu cầu của các doanh nghiệp thuộc
mọi thành phần kinh tế trong việc xây dựng các dự án đầu tư, dự án tiếp thị, nghiên cứu
thị trường, quản trị doanh nghiệp.
9. Hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và ngoài nước trong việc nghiên
cứu, trao đổi cán bộ khoa học, đào tạo và thông tin kinh tế theo quy định của Nhà nước.
10. Thực hiện những nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao./.
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PHẦN II
NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM

2.1. CƠ CẤU TỔ CHỨC
2.2. NHÂN SỰ
2.3. CƠ SỞ VẬT CHẤT
2.4. QUAN HỆ VÀ HỢP TÁC
2.5. HỒ SƠ KINH NGHIỆM
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2.1. CƠ CẤU TỔ CHỨC
Hiện nay, Viện có 04 phòng nghiên cứu, 03 phòng chức năng, và 03 đơn vị trực
thuộc gồm:
- Phòng Nghiên cứu Kinh tế
- Phòng Nghiên cứu Xã hội Nhân văn
- Phòng Nghiên cứu Cơ chế - Chính sách
- Phòng Nghiên cứu Đô thị
- Văn phòng Viện
- Phòng Quản lý Khoa học
- Phòng Hợp tác quốc tế
- Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
- Trung tâm Tư vấn Nghiên cứu phát triển miền Trung
- Trung tâm Tư vấn, Hợp tác Đào tạo và Chuyển giao công nghệ
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
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VIỆN TRƯỞNG
NGUYỄN PHÚ THÁI

PHÓ VIỆN TRƯỞNG
TRẦN ĐỨC ANH SƠN

PHÓ VIỆN TRƯỞNG
NGUYỄN VĂN HÙNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG
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2.1.1. Chức năng của các đơn vị trực thuộc Viện
2.1.1.1. Các đơn vị nghiên cứu
a) Phòng Nghiên cứu kinh tế
- Giúp Lãnh đạo Viện tổ chức xây dựng các báo cáo, nghiên cứu khoa học, thẩm
định, phản biện các chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực kinh tế.
b) Phòng Nghiên cứu xã hội, nhân văn
- Giúp Lãnh đạo Viện tổ chức xây dựng các báo cáo, nghiên cứu khoa học, thẩm
định, phản biện các chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực xã hội, nhân văn.
c) Phòng Nghiên cứu cơ chế chính sách
- Giúp Lãnh đạo Viện tổ chức xây dựng, nghiên cứu, thẩm định, phản biện các cơ
chế - chính sách phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
d) Phòng Nghiên cứu Đô thị
- Giúp Lãnh đạo Viện tổ chức xây dựng các báo cáo, nghiên cứu khoa học, thẩm
định, phản biện các chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực đô thị.
2.1.1.2. Các đơn vị chức năng
a) Văn phòng Viện
Giúp Lãnh đạo Viện tổng hợp, chỉ đạo, điều phối hoạt động theo chương trình, kế
hoạch làm việc của Viện và thực hiện các công tác tổng hợp, tổ chức- nhân sự, kế hoạch,
kế toán - tài chính, hành chính, quản trị, thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ, thông tin tư
liệu, công nghệ thông tin đối với các hoạt động của Viện.
b) Phòng Quản lý khoa học
Tham mưu giúp Lãnh đạo Viện thực hiện các công tác quản lý khoa học, hợp tác
đào tạo, tư vấn quản lý trong nước, quản lý cơ sở dữ liệu, trang thông tin điện tử.
c) Phòng Hợp tác quốc tế
Giúp Lãnh đạo Viện tổ chức xây dựng các quan hệ hợp tác quốc tế về tư vấn chính
sách, nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo và tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; xúc
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tiến tìm kiếm dự án, quản lý, điều hành các dự án với các tổ chức quốc tế phục vụ cho
các hoạt động chuyên môn của Viện
2.1.1.3. Đơn vị trực thuộc
a) Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
- Tổ chức thu thập, tuyển chọn, biên tập bài, xuất bản và phát hành các ấn phẩm
của Tạp chí theo đúng quy định của pháp luật về báo chí và các quy định pháp luật có
liên quan; tổ chức đội ngũ cộng tác viên trong nước và quốc tế.
- Quản lý về tổ chức, cán bộ, viên chức, hồ sơ, tài liệu theo các quy định của pháp
luật và phân cấp của Viện trưởng.
b) Trung tâm Tư vấn - Nghiên cứu Phát triển miền Trung
Giúp Lãnh đạo Viện tư vấn xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách
phát triển kinh tế - xã hội cho các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên trong mối quan hệ với
khu vực khác và cả nước.
c) Trung tâm Tư vấn – Hợp tác Đào tạo và Chuyển giao công nghệ

Có chức năng nghiên cứu, tư vấn, hợp tác đào tạo và chuyển giao công nghệ
trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, đô thị và thích ứng biến đổi khí hậu.
2.1.2. Hội đồng khoa học
Hội đồng khoa học Viện gồm một số nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ quản lý
trong và ngoài Viện do Viện trưởng quyết định thành lập. Hội đồng khoa học Viện là tổ
chức tư vấn giúp Lãnh đạo Viện trong việc:
- Xác định chiến lược và đề ra những chủ trương lớn trong nghiên cứu khoa học;
Xác định quy mô và các bước phát triển của Viện; Đề ra các hướng ưu tiên, các hướng
mũi nhọn trong nghiên cứu khoa học của Viện.
- Thông qua kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn và hàng năm của Viện, bao
gồm cả vấn đề hợp tác nghiên cứu với các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước.
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- Xét duyệt đề cương nghiên cứu các chương trình, đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
và cấp Thành phố để Lãnh đạo Viện quyết định. Nêu yêu cầu đối với những nhiệm vụ,
nội dung cần nghiên cứu để các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Viện thực hiện.
- Đánh giá về mặt khoa học các công trình, các đề tài nghiên cứu, các đề án của
Viện trình Lãnh đạo Thành phố, các Cơ quan quản lý Nhà nước.
- Tham mưu trong việc thành lập mới các đơn vị trực thuộc Viện.
- Đề nghị khen thưởng các công trình khoa học xuất sắc thuộc phạm vi quyền hạn
của Viện.
2.2. NĂNG LỰC NHÂN SỰ
2.2.1. Cán bộ viên chức của Viện
Hiện tại, tổng số lao động của Viện là 54 người.
Về công tác cán bộ, Ban Lãnh đạo Viện gồm Viện trưởng và 03 Phó Viện trưởng;
01 Chánh văn phòng, 05 trưởng phòng, 14 phó trưởng phòng.
+ Nhân sự chia theo trình độ học vấn:
Trình độ học vấn
Tiến sĩ, tiến sĩ khoa học
Thạc sĩ
Cử nhân
Khác

Số lượng
08 người
27 người
17 người
02 người

+ Nhân sự chia theo bộ phận:
Phòng ban
Ban lãnh đạo
Văn phòng
Phòng Nghiên cứu Kinh tế
Phòng Nghiên cứu Cơ chế chính sách
Phòng Nghiên cứu Xã hội nhân văn
Phòng Nghiên cứu Đô thị
Phòng Quản lý khoa học
Phòng Hợp tác quốc tế
Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
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Số lao động
4 người
7 người
8 người
6 người
4 người
5 người
4 người
6 người
4 người

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐÀ NẴNG

Trung tâm tư vấn nghiên cứu phát triển miền Trung
Trung tâm Tư vấn, Hợp tác đào tạo & Chuyển giao
công nghệ

5 người
1 người

2.2.2. Các chuyên gia hợp tác với Viện
- PGS.TS. Trần Thọ Đạt – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
- TS. Trần Du Lịch – Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Tp HCM, nguyên Viện trưởng
Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tp HCM.
- TS. Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng
- TS. Võ Duy Khương – Nguyên Phó Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng
- TS. Huỳnh Năm – Nguyên Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng
- PGS.TS Bùi Quang Bình –Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
- ThS. Bùi Văn Tiếng – Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng
- PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

2.3. QUAN HỆ VÀ HỢP TÁC
Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng đã thiết lập các mối quan hệ
với các tổ chức trong nước và quốc tế sau đây:
Quốc tế
- Viện Nghiên cứu Kinh tế Việt Nam tại Nhật (Tokyo, Nhật Bản);
- Học viện Năng lực cạnh tranh châu Á (Singapore),
- Chương trình Định cư Con người Liên hợp quốc tại Việt Nam (UN-Habitat)
- Viện Nghiên cứu Tăng trưởng xanh toàn cầu tại Hàn Quốc (GGGI)
- Viện Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc (KIET)
- Viện Nghiên cứu Seoul (SI)
- Viện Cạnh tranh châu Á (Singapore)
- Cơ quan Hợp tác Quốc tế của Cộng hòa Liên bang Đức (GIZ)
- Cơ quan Hợp tác Quốc tế của Hàn Quốc (KOICA)
- Đại học Portland, Hoa Kỳ (PSU)
- Eight-Japan Engineering Consultants Inc. (EJEC)
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- Cuba Physical Planning Institute (IPF)
- Đại học Kyushu, Nhật Bản (KU)
- Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc (SKU)
Trong nước
- Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội (Hà Nội, Việt Nam),
- Viện Nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh (TP Hồ Chí Minh, Việt Nam)
- Viện Kinh tế - Xã hội Tp Cần Thơ
- Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội tỉnh Bình Định
- Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội tỉnh Bắc Ninh
- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, Việt Nam)
- Trường Đại học Kinh tế, Đại học học Quốc gia Hà Nội
- Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
- Dự án Nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Hà Nội, Việt Nam),
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Hà Nội, Việt Nam),
- Học viện hành chính quốc gia (Hà Nội, Việt Nam),
2.4. HỒ SƠ KINH NGHIỆM
2.4.1. Công tác tư vấn chính sách
Thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo Thành phố giao, Viện đã xây dựng đề án “Phát triển
kinh tế thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay”, tham gia xây dựng Quy hoạch
“Phát triển nhân lực thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2020”, Quy hoạch “Phát triển
nông nghiệp và nông thôn huyện Hòa Vang”; Đề án “Phát triển dịch vụ thành phố Đà
Nẵng đến năm 2020”; hoàn thiện Quy hoạch ngành Phát thanh - Truyền hình thành phố
Đà Nẵng đến năm 2020; Báo cáo tổng kết 30 năm đổi mới về phát triển kinh tế thị trường
định hướng XHCN; Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW; Tổng kết
5 hướng đột phá phát triển KT-XH theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ Tp Đà
Nẵng và đề xuất các hướng đột phá mới; Đề án “Xây dựng vườn ươm doanh nghiệp”.
2.4.2. Công tác nghiên cứu khoa học
Viện đã tổ chức nghiên cứu và được nghiệm thu 21 đề tài khoa học công nghệ cấp
tỉnh, thành phố.
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Bên cạnh đó, Viện đã hoàn thành 17 đề án, 07 quy hoạch và 31 báo cáo chuyên đề
nghiên cứu khoa học của Tp. Đà Nẵng và các tỉnh, thành khu vực miền Trung – Tây
Nguyên. Hàng năm tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, người dân đối với các
dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố và đánh giá phân tích chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố Đà Nẵng.
Ngoài ra, Viện đã phối hợp với UN-Habitat và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu
(GGGI) triển khai nghiên cứu “Chiến lược phát triển thành phố Đà Nẵng hướng tới tăng
trưởng xanh(CDS)”. Phối hợp với Viện Nghiên cứu Seoul thực hiện dự án nghiên cứu
“Chiến lược Quy hoạch đô thị vì sự phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng”. Phối hợp
với Viện Kinh tế Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc (KIET), Viện Tăng

trưởng xanh toàn cầu (GGGI) dự án hợp tác quốc tế về chính sách phát triển khu
công nghiệp sinh thái tại thành phố Đà Nẵng
2.4.3. Công tác truyền thông
* Xuất bản
- Phát hành Tài liệu tham khảo phục vụ Lãnh đạo Thành phố (12 số/01 năm).
- Phát hành Thông tin kinh tế - xã hội (12 số/01 năm).
- Xuất bản và phát hành Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng (12 số/ năm).
- Xuất bản chuyên san “Danang Time” song ngữ Anh - Việt (đã phát hành được 10
số).
- Phát hành được 03 ấn phẩm sách. Cụ thể là: Liên kết phát triển các tỉnh duyên
hải miền Trung, Phát triển bền vững ngành du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến
năm 2020, Thực trạng và giải pháp phát triển làng nghề tỉnh Quảng Ngãi.
* Tổ chức sự kiện
- Phối hợp với tổ chức UN-Habitat Việt Nam và Dự án Hợp tác Quy hoạch nhanh
của Đức tổ chức 01 Hội thảo quốc tế Quy hoạch nhanh về “Cơ sở hạ tầng bền vững, quản
lý môi trường và tài nguyên cho các đô thị năng động và hiện đại”
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- Phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (Khoa Tài chính Ngân
hàng), Ngân hàng Agribank và Vietinbank tổ chức Hội thảo “Nâng cao khả năng tiếp cận
vốn vay ngân hàng của các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh miền Trung – Tây
Nguyên”.
- Phối hợp với Hội Doanh nghiệp trẻ tổ chức Hội thảo “Diễn đàn hợp tác kinh tế
các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên”.
- Hội thảo Liên kết phát triển các tỉnh duyên hải miền Trung.
- Hội thảo Liên kết phát triển du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung.
- Hội thảo Liên kết đào tạo nguồn nhân lực các tỉnh duyên hải miền Trung.
- Hội thảo Kinh nghiệm thu hút đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng các khu công
nghiệp các tỉnh duyên hải miền Trung.
- Hội nghị Xúc tiến đầu tư các tỉnh vùng Duyên hải miền Trung
- Hội thảo “Phát triển sản phẩm du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung” tại Nha
Trang
- Hội thảo "Xúc tiến thương mại nhằm phát triển thủy sản bền vững Vùng duyên
hải miền Trung" tại Phú Yên
- Hội thảo “Định hướng liên kết phát triển bền vững Đô thị Điện Bàn với Đà Nẵng
và Hội An”
- Phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Chính phủ tổ chức
Hội thảo “Rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực cư trú”.
- Phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Tp Đà Nẵng, Hội Hữu nghị Việt –
Nhật Tp Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng và Văn phòng đại diện Tp Đà Nẵng tại Tokyo-Nhật
Bản tổ chức Hội thảo quốc tế “Đẩy mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam – Nhật
Bản ở thành phố Đà Nẵng”.
- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức
Hội thảo tổ chức Hội thảo “Chăm lo sinh kế cho các hộ thuộc diện giải tỏa, tái định cư:
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nhìn từ góc độ cộng đồng” và tọa đàm “Thực hiện chính sách nhà ở cho người có thu
nhập thấp”
- Phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông Thương mại và Công nghiệp Việt
tổ chức Hội thảo "Phát triển Đà Nẵng trở thành thành phố mang tầm vóc khu vực
ASEAN và châu Á: Từ ý tưởng đến giải pháp".
- Được sự giúp đỡ của UN-HABITAT Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Đô thị
Châu Á của thành phố Fukuoka (Nhật Bản), Viện phối hợp cùng với Sở Tài nguyên Môi
trường đã tham gia đăng ký giải thưởng Phong cảnh thành phố Châu Á (Asian
Townscape Award – ATA) cho thành phố Đà Nẵng và đã đạt được giải thưởng này.
- Phối hợp với Liên hiệp các hội hữu nghị thành phố Đà Nẵng tổ chức thành công
hội thảo Quan hệ giữa Đà Nẵng với Nhật Bản, chuẩn bị cho kỷ niệm 40 năm Việt Nam
và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức (9/1973 - 9/2013) vào tháng 9/2012.
- Phối hợp với Đại học Đà Nẵng, Văn phòng đại diện thành phố Đà Nẵng tại Nhật
Bản và Trung tâm xúc tiến giao lưu Việt - Nhật Đà Nẵng (NPO) để lập hồ sơ xin Quỹ
giao lưu Nhật Bản (Japan Foundation) tài trợ để tổ chức hội thảo quốc tế “Lịch sử và
triển vọng quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, nhìn từ miền Trung Việt Nam” nhân kỷ niệm
40 năm Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức (9/1973 - 9/2013)
vào tháng 11/2013.
- Phối hợp với Chương trình định cư Con người của Liên Hiệp Quốc (UN-Habitat)
và Viện Nghiên cứu Seoul tổ chức Hội thảo “Định hướng quy hoạch phát triển khu công
nghệ cao Đà Nẵng theo hướng tăng trưởng xanh”
2.5.4. Công tác hợp tác, đào tạo, thông tin tư liệu
- Cán bộ của Viện đã tham gia giảng dạy 20 chuyên đề cho 02 lớp bồi dưỡng các
chức danh cán bộ chủ chốt cấp phường, xã thành phố Đà Nẵng;
- Phối hợp với Sở Nội vụ và Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức và quản lý 02
lớp Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp và 06 lớp Quản lý nhà nước ngạch
chuyên viên chính; 02 lớp chuyển đổi kiến thức quản lý nhà nước để dự thi cao học
ngành Hành chính công.

13

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐÀ NẴNG

- Hợp tác với Chương trình “Các sứ giả thanh niên Australia vì sự phát triển”,
đăng ký tình nguyện viên nước ngoài về làm việc tại Viện và giảng dạy 07 lớp kỹ năng
mềm.
- Phối hợp với tổ chức Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UNHABITAT) tại Việt Nam tổ chức khóa 03 đào tạo quốc tế về “Lãnh đạo học về chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội”, “Tăng trưởng xanh hướng tới phát triển bền vững” và
“Xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa trên bản đồ” cho cán bộ chủ chốt các sở, ngành trên địa
bàn thành phố Đà Nẵng.
- Tìm kiếm và thu thập tài liệu để xây dựng cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội khoa học
trực tuyến cho Viện (tiếng Việt và tiếng Anh).
- Hợp tác quốc tế
 Hợp tác với Tổ chức Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) và UN – Habitat
thực hiện thành công nghiên cứu: “Chiến lược phát triển thành phố Đà Nẵng hướng đến
tăng trưởng xanh”;
 Hợp tác với Viện Kinh tế công nghiệp và thương mại Hàn Quốc (KIET)
hoàn thành nghiên cứu: “Xây dựng chính sách phát triển các khu công nghiệp sinh thái
tại thành phố Đà Nẵng”;
 Hợp tác với Viện Nghiên cứu Seoul và Đại học Sungkyunkwan – Hàn
Quốc thực hiện dự án nghiên cứu: “Tầm nhìn mới cho thành phố Đà Nẵng và Khung
Chiến lược Phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng”.
2.5.5. Công tác khác
Ngoài các công việc chuyên môn được giao, tập thể nghiên cứu viên, viên chức
của Viện đã tích cực tham gia góp ý các dự thảo quy hoạch, dự thảo luật…cụ thể:
- Tham gia góp ý và phản biện các dự thảo sau: Quy hoạch tổng thể phát triển
Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng đến năm 2020, Quy hoạch phát triển đến năm 2020 của các
ngành Khoa học Công nghệ, Công nghiệp, Giáo dục - Đào tạo, Bưu chính - Viễn thông,
Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh - Xã hội, Vận tải đường
biển, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Phát thanh - Truyền hình; Quy hoạch phát triển
kinh tế - xã hội các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Ngũ Hành
Sơn và huyện Hòa Vang; Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước đối với
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các hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; đề án “Xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở
trong các Khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng” của Ban quản lý các khu công nghiệp và
chế xuất thành phố Đà Nẵng; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch Phát triển
nguồn nhân lực Tp Đà Nẵng trong giai đoạn 2013-2015; Chương trình hành động về Phát
triển bền vững tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn đến 2020; Chương
trình hành động về ứng phó biến đổi khí hậu; Đề án “Đổi mới quản lý nhà nước về phát
triển nguồn nhân lực”; Đề án “”Tái cơ cấu kinh tế thành phố”; Quy chế Phát ngôn và
cung cấp thông tin cho báo chí”; Đề án “Ưu tiên phát triển các doanh nghiệp thuộc các
lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh cao giai đoạn 2013-2020”
- Theo yêu cầu của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng, Viện đã tham gia góp ý
các dự thảo Luật: Quy hoạch đô thị, Quản lý nợ công, Cơ quan đại diện nước cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước, Luật các tổ chức tín dụng;
Luật người khuyết tật, Luật khoáng sản, Luật Kiểm toán độc lập,; góp ý dự thảo sửa đổi
Hiến pháp, Luật đất đai; Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và dự kiến kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội các năm 2009, 2010, 2011 và 2012 của Chính phủ.
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PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH NHÂN SỰ CƠ QUAN
STT

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN
MÔN

Viện trưởng

HỌ VÀ TÊN

ĐT
DI ĐỘNG

ĐT
CƠ QUAN

Tiến sĩ Kinh tế học

0912333977

0511.3840344

I

Lãnh đạo

1

Nguyễn Phú Thái

2

Trần Đức Anh Sơn

Phó Viện trưởng

Tiến sĩ Lịch sử

0903572371

0511.3839797

3

Nguyễn Văn Hùng

Phó Viện trưởng

Tiến sĩ Kinh tế

0909069533

0511.3839393

4

Huỳnh Huy Hòa

Phó Viện trưởng

Tiến sĩ Kinh tế

0905071002

0511.3886968

II

Văn phòng

5

Ngô Tấn Hưng

6

Phạm Quang Khánh

7

Trần Thị Vĩnh Nghĩa

8

Nguyễn Thị Thanh
Hường

9

Đinh Thị Thái Bình

10

Phạm Thị Loan

Thủ quỹ

11

Trần Văn Quang

Lái xe

III

Phòng Nghiên cứu Kinh tế

12

Bùi Ngọc Như
Nguyệt

13

Hoàng Văn Long

Phó Giám đốc

14

Nguyễn Việt Quốc

Phó Trưởng phòng
phụ trách

15

Hà Mai Linh Phùng

Nghiên cứu viên

16

Đoàn Thị Ngọc Hà

Nghiên cứu viên

17

Tưởng Thị Hằng
Nga

Nghiên cứu viên

Thạc sỹ Kinh tế học

18

Lê Thị Hồng Cẩm

Nghiên cứu viên

Cử nhân Kinh tế

Nghiên cứu viên

Cử nhân Quản trị
thương mại

0511.3840332
Chánh Văn phòng

Thạc sỹ Quản trị kinh
doanh
Thạc sỹ Hành chính
công

0903598698

0511.3839696

0905097789

0511.3840332

Cử nhân Kinh tế

0905793179

nt

Chuyên viên

Cử nhân Kinh tế

0932537002

nt

Chuyên viên

Cử nhân Hóa phân tích

0905192565

nt

0976144643

nt

Phó Chánh Văn
phòng
Phó Chánh Văn
phòng

Phó Trưởng phòng

19

Phạm Hồng Linh

IV

Phòng Nghiên cứu Cơ chế Chính sách

20

Trần Như Quỳnh

21

Nguyễn Thị Hạ Vy

Phó Trưởng phòng

22

Nguyễn Thị Quỳnh
Trang

23
24

05113.849140
Tiến sỹ

0983017071

Tiến sỹ Kinh tế

0987960999

Thạc sỹ Tài chính ngân
hàng

0982579322

nt

Thạc sỹ Kinh tế

0984985189

nt

0909801282

nt

Thạc sỹ Quản trị du lịch
khách sạn

nt

nt
01695512253

nt
nt
0511.3840018

Thạc sỹ Kinh tế phát
triển

0909509589

nt

Thạc sỹ Luật

0919008631

nt

Nghiên cứu viên

Thạc sỹ Hành chính

01223174664

nt

Trần Đại Lâm

Nghiên cứu viên

Cử nhân Hành chính

01693507377

nt

Lê Đỗ Cường

Nghiên cứu viên

Cử nhân Luật học

0935790108

nt

Trưởng phòng
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25

Nguyễn Thị Phương
Dung

V

Phòng Nghiên cứu Xã hội Nhân văn

26

Đàm Thị Vân Dung

27

Nghiên cứu viên

Thạc sỹ Kinh tế học

nt
0511.3840017

Trưởng phòng

Thạc sỹ Văn hóa học

0904159326

nt

Lư Thúy Liên

Phó Trưởng phòng

Thạc sỹ Dân tộc học

01684931228

nt

28

Bùi Thị Thuần

Nghiên cứu viên

Cử nhân Công tác xã
hội

0989255111

nt

29

Đặng Thị Thúy
Diễm

Nghiên cứu viên

Thạc sỹ Xã hội học

0978263269

nt

VI

Phòng Nghiên cứu Đô thị

30

Quách Thị Xuân

31

Nguyễn Hồng Hải

Nghiên cứu viên

32

Lê Anh Đức

Nghiên cứu viên

33

Dư Lê Thùy Tiên

Nghiên cứu viên

34

Võ Lương Bình
Nguyên

Nghiên cứu viên

VII

Phòng Quản lý khoa học, Hợp tác và Đào tạo

35

Võ Thị Phương Ly

Trưởng phòng

36

Phạm Hữu Thắng

Phó Trưởng phòng

37

Đặng Thị Hoài Linh

38

Nguyễn Hồ Yến Chi

VIII

0511.3839345
Trưởng phòng

Tiến sĩ Quản lý tổng
hợp tài nguyên nước
Cử nhân Sinh- môi
trường
Cử nhân
Thạc sỹ Truyền thôngMôi trường
Cử nhân Môi trường

0973322325

0511.3839345

0935880336

nt

0947491347

nt

0905950994

nt

0949657699

nt
0511.3840016

Thạc sỹ Kinh tế

0909509700

0511.3840016

Cử nhân Toán tin

0905170093

nt

Chuyên viên

Thạc sỹ Kinh tế

0934718396

nt

Chuyên viên

Cử nhân Kinh tế

0905034789

nt

Phòng Hợp tác quốc tế

0511.3840334
Thạc sỹ Quản trị kinh
doanh
Thạc sỹ Quản trị truyền
thông

39

Mai Thị Thanh Hoa

Phó Trưởng phòng

40

Võ Hồ Bảo Hạnh

Phó Trưởng phòng

41

Nguyễn Thị Huyền
Linh

Chuyên viên

42

Bùi Thị Quỳnh Trâm

Chuyên viên

43

Nguyễn Quang
Trung

Chuyên viên

44

Mai Thị Châu Hà

Chuyên viên

IX

Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng

45

Võ Văn Hoàng

Phó Tổng biên tập

46

Vũ Diệu Ngân

47

Nguyễn Thị Linh
Phương

48

Bùi Thị Thanh Dung

X

Trung tâm Tư vấn Nghiên cứu Phát triển miền Trung

49

Đặng Đình Đức

0942855977
0906562789

Thạc sỹ Kinh tế
Thạc sỹ Quản trị nguồn
nhân lực
Thạc sỹ Hành chính
công
Thạc sỹ Kinh tế

0511.3840344

nt

0914909483

nt

0934795095
0511.3840019

Cử nhân Văn hóa

0935422511

nt

Chuyên viên

Thạc sỹ Kinh tế

01689914223

nt

Chuyên viên

Cử nhân Báo chí

01689476744

nt

Chuyên viên

Cử nhân Báo chí

0983384360

nt

Giám đốc

Thạc sỹ Kinh tế Nông
nghiệp

17

0511.3656677
0915681888

0511.3656656

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐÀ NẴNG

50

Lê Minh Nhất Duy

Phó Giám đốc

Thạc sỹ Kinh tế

0945414779

0511.3898568

51

Nguyễn Thế Anh
Tuấn

Phó Giám đốc

Thạc sỹ Kinh tế

0942719678

0511.3898568

52

Đỗ Công Trung

Nghiên cứu viên

Tiến sĩ Khoa học Sư
phạm

0905852605

nt

53

Bùi Thị Ánh Đào

Nghiên cứu viên

Thạc sỹ

0976311589

nt

XI

Trung tâm Tư vấn, Hợp tác Đào tạo và chuyển giao công nghệ

54

Đinh Thị Hoa Mỹ

Phó Giám đốc

Thạc sỹ Quản lý đất đai

18

0905576686
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PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI, ĐỀ ÁN, BÁO CÁO KHOA HỌC
STT

Tên đề tài, đề án, báo cáo

I

Đề tài cấp thành phố

I.1

2

Đã nghiệm thu
Phát triển dịch vụ bưu chính và viễn thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm
2020
Phát triển dịch vụ vận tải và kho bãi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020

3

Phát triển thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020

2010

4

Phát triển dịch vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020

2010

5

Nghiên cứu đặc sản ẩm thực phục vụ phát triển du lịch của thành phố Đà Nẵng

6

Phát triển du lịch bền vững trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020

2011
2011

7

Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010-2020

2011

8

Nghiên cứu cơ chế vượt trội nhằm phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2020

2011

9

2011

12

Phát triển các làng nghề của tỉnh Quảng Ngãi
Xây dựng Font tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa trong
lịch sử
Khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, người dân đối với các dịch vụ hành chính
công trên địa bàn thành phố các năm 2010
Xây dựng mô hình gắn kết hộ nông dân với các chủ thể kinh tế

13

Xây dựng chính sách nhà ở cho người thu nhập thấp

2012

14

Xây dựng chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp

2012

15

2012

2

Phát triển đội ngũ trí thức thành phố Đà Nẵng đến năm 2020
Nghiên cứu xây dựng chương trình Khoa học xã hội và nhân văn Tp Đà Nẵng giai
đoạn 2012-2016
Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến phát triển kinh tế Đà Nẵng
Giải pháp thu ngân sách nhà nước bền vững trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến
năm 2020
Phát triển dịch vụ logistic tỉnh Quảng Ngãi
Chính sách thu hút và giữ chân nhân lực trình độ cao cho một số ngành KT-XH của
tỉnh Quảng Trị
Nghiên cứu giải pháp phát triển bền vững du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh Quảng
Trị
Đang thực hiện
Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững loại hình du lịch văn hóa
tâm linh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội văn hóa dân gian Quảng Nam

3

Nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch biển đảo Khánh Hòa

4

Phát triển thị trường bất động sản thành phố Đà Nẵng đến năm 2020

1

10
11

16
17
18
19
20
21
I.2
1

19

Năm

2010
2010

2011

2011
2012

2012
2013
2013
2013
2014
2015
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6

Nghiên cứu tác động của nhập cư đến văn hóa và lối sống của cư dân thành phố Đà
Nẵng
Phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc gia và quốc tế

II

Đề án

II.1

Đã thực hiện

1

Thực trạng và giải pháp về chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao của thành
phố Đà Nẵng

2

Nghiên cứu tác động của sự phát triển đô thị đối với đời sống văn hóa - xã hội của
cộng đồng người Katu ở xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

3
4
5

Phát triển thị trường lao động của Tp Đà Nẵng
Phát triển dịch vụ bất động sản của Tp Đà Nẵng
Giải pháp phát triển các ngành dịch vụ

2010
2011
2011
2011

6

Phát triển các ngành kinh tế chủ lực của tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015

2011

7

Phát triển chuỗi giá trị rau an toàn huyện Hòa Vang
Xây dựng một số vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở huyện Hòa
Vang
Định hướng và giải pháp phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố Đà
Nẵng đến năm 2020
Xây dựng bộ tiêu chí “thành phố đáng sống” cho thành phố Đà Nẵng

2012

2012

15

Phát triển thị trường khách du lịch trọng điểm cho thành phố Đà Nẵng
Nghiên cứu biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn
mới huyện Hòa Vang
Nghiên cứu cơ chế vượt trội cho thành phố Hội An
Phát triển hệ thống phân phối, mạng lưới bán lẻ hướng đến phục vụ trực tiếp người
tiêu dùng tại các khu vực dân cư, địa phương trọng điểm (ký túc xá sinh viên, khu
lưu trú công nhân…) và vùng nông thôn ngoại thành
Cải tạo vườn tạp huyện Hòa Vang

16

Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Măng Đen

2014

17

Vườn ươm doanh nghiệp

2014

II.2

III

Đang thực hiện
Hỗ trợ liên kết các doanh nghiệp trên địa bàn quận Liên Chiểu giai đoạn 2016-2020,
tầm nhìn 2030
Xây dựng một số mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Hòa Nhơn nhằm
thúc đẩy hoàn thành nông thôn mới năm 2015
Báo cáo nghiên cứu khoa học

III.1

Đã thực hiện

1

Tác động của giải phóng mặt bằng đến kinh tế hộ gia đình trên địa bàn Tp Đà Nẵng
Đánh giá tình hình phát triển kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn
TP Đà Nẵng
Thực trạng đời sống và điều kiện làm việc của công nhân tại các KCN trên địa bàn
TP Đà Nẵng

5

8
9
10
11
12
13
14

1
2

2
3

20

2010

2012
2012
2012

2012
2013

2013
2014

2009
2009
2009
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Đánh giá tác động của chương trình hỗ trợ lãi suất vốn vay đối với các các doanh
nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đánh giá môi trường kinh doanh thành phố Đà Nẵng năm 2009 thông qua các chỉ
tiêu cơ bản của chỉ số PCI
Đánh giá thực trạng xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Đà
Nẵng

2009

Đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

2010

Báo cáo môi trường kinh doanh thành phố Đà Nẵng theo cảm nhận của các doanh
nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Phân tích, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố Đà Nẵng giai
đoạn 2005-2008

2010

Phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2009 của thành phố Đà Nẵng

2010

Thực trạng đào tạo nghề và hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho đối tượng lao động chính
sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Phân tích hành vi và đánh giá của khách du lịch nội địa đối với điểm đến Đà Nẵng

2010

2010

15

Hoàn thiện chính sách thu hút nguồn nhân lực của Tp Đà Nẵng
Khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, người dân đối với các dịch vụ hành chính
công trên địa bàn thành phố các năm 2010
Đánh giá môi trường kinh doanh thành phố Đà Nẵng năm 2010

16

Phân tích hành vi và đánh giá của khách du lịch quốc tế đối với điểm đến Đà Nẵng

2011

17

Đà Nẵng - Thành phố đáng sống

2011

18

Báo cáo năng lực cạnh tranh của thành phố Đà Nẵng năm 2012

2012

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

19
20
21
22

Một số giải pháp tạo sinh kế cho các hộ gia đình bị thu hồi đất sản xuất trên địa bàn
thành phố Đà Nẵng: Nhìn từ góc độ cộng đồng
Đánh giá khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng của các doanh nghiệp trên địa bàn
miền Trung – Tây Nguyên
Chính sách nhà ở cho hộ có thu nhập thấp: Thực trạng và giải pháp

2010
2010

2010

2010

2010
2011

2012
2012
2012
2013

29

Báo cáo năng lực cạnh tranh của thành phố Đà Nẵng năm 2013
Thực trạng và nhu cầu sử dụng của người dân thành phố Đà Nẵng đối với hệ thống
thiết chế văn hóa trên địa bàn sinh sống
Khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, người dân đối với các dịch vụ hành chính
công trên địa bàn thành phố các năm 2012
Báo cáo Kết quả khảo sát Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI)
thành phố Đà Nẵng năm 2012
Báo cáo Kết quả khảo sát Chỉ số Công lý (JUPI) thành phố Đà Nẵng năm 2012
Báo cáo Kết quả khảo sát Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI)
thành phố Đà Nẵng năm 2013
Báo cáo phân tích kết quả PCI năm 2013 và giải pháp nâng cao chỉ số PCI của thành
phố Đà Nẵng những năm tiếp theo
Báo cáo chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) của Đà Nẵng năm 2012

30

Báo cáo Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT thành phố năm 2014

2014

31

Báo cáo khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động, những khó khăn, vướng mắc của

2014

23
24
25
26
27
28

21

2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
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32
33
34

35

36
37
38
III.2

doanh nghiệp để triển khai các giải pháp khả thi, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
trong năm 2014 và những năm tiếp theo
Báo cáo kết quả khảo sát nguồn nhân lực du lịch Đà Nẵng năm 2014
Báo cáo phân tích kết quả PCI năm 2014
Khảo sát khó khăn của các doanh nghiệp sản xuất thủ công mỹ nghệ tại Đà Nẵng và
Quảng Nam
Xây dựng chính sách khuyến khích phát triển dịch vụ mua sắm, ẩm thực và vui chơi
giải trí tại các tuyến đường để phục vụ khách du lịch: khu vực phía tây đường Hoàng
Sa - Trường Sa - Võ Nguyên Giáp, đường Phạm Văn Đồng, đường Võ Văn Kiệt
(đoạn từ cầu Rồng đến biển)
Báo cáo khảo sát du khách nhằm đánh giá năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Đà
Nẵng
Thu hút đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thích ứng
với biến đổi khí hậu
Tăng cường năng lực marketing cho hợp tác xã nông nghiệp huyện Hòa Vang

IV

Đang thực hiện
Khảo sát nhu cầu hỗ trợ hoạt động xuất khẩu và hội nhập của các doanh nghiệp trên
địa bàn thành phố Đà Nẵng
Quy hoạch

IV.1

Đã thực hiện

1

2014
2015
2015

2015
2015
2015
2015

1

Quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2020

2010

2

Quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn huyện Hòa Vang

2010

3

Quy hoạch phát triển VH-TT-DL huyện Hòa Vang

2011

4

Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum

2011

5

Quy hoạch ngành Phát thanh và Truyền hình TP Đà Nẵng

2011

6

Quy hoạch phát triển VH-TT-DL tỉnh Kon Tum

2012

7

Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Kon Tum đến năm 2020
Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở thành phố Đà Nẵng đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030
Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Văn hóa, Thể thao thành phố Đà
Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Đang thực hiện

2013

8
9
IV.2
1
2
3

Quy hoạch nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Quy hoạch các sản phẩm nông nghiệp chủ lực vùng đất cát ven biển và vùng đồi
rừng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030
Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Bình Định đến năm
2020 và tầm nhìn đến năm 2030

22

2015
2015
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PHỤ LỤC 3
TỔ CHỨC SỰ KIỆN
STT

Tên sự kiện

I

Đã thực hiện

1

Hội thảo “Diễn đàn hợp tác kinh tế các tỉnh miền Trung – Tây
Nguyên”

02/4/2011

2

Hội thảo Liên kết phát triển các tỉnh duyên hải miền Trung

15/7/2011

3

Hội thảo Liên kết phát triển du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung

19/12/2011

4

Hội thảo “Chăm lo sinh kế cho các hộ thuộc diện giải tỏa, tái định cư:
nhìn từ góc độ cộng đồng”

03/4/2012

5

Hội thảo Liên kết đào tạo nguồn nhân lực các tỉnh duyên hải miền
Trung

08/4/2012

6

Hội thảo quốc tế Quy hoạch nhanh về “Cơ sở hạ tầng bền vững, quản
lý môi trường và tài nguyên cho các đô thị năng động và hiện đại”

12/6/2012

7

Hội thảo Kinh nghiệm thu hút đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng các
khu công nghiệp các tỉnh duyên hải miền Trung

02/8/2012

8

Hội thảo “Nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng của các
doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên”

28/8/2012

9

Hội thảo “Rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực cư trú”

29/8/2012

10

Tọa đàm “Thực hiện chính sách nhà ở cho người có thu nhập thấp”

20/9/2012

11

Hội thảo quốc tế “Đẩy mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam –
Nhật Bản ở thành phố Đà Nẵng”

05/10/2012

12

Hội nghị Xúc tiến đầu tư các tỉnh vùng Duyên hải miền Trung

21/3/2013

13

Hội thảo “Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù vùng Duyên hải miền
Trung”

09/6/2013

14

Hội thảo “Ý tưởng phát triển thành phố Đà Nẵng” lần 2

15

Hội thảo “Quan hệ giữa Đà Nẵng với Nhật Bản”

9/2013

16

Hội thảo quốc tế “Lịch sử và triển vọng quan hệ Việt Nam - Nhật
Bản, nhìn từ miền Trung Việt Nam”

11/2013

17

Hội thảo “Định hướng quy hoạch phát triển khu công nghệ cao Đà
Nẵng theo hướng tăng trưởng xanh”

12/2013

Định hướng liên kết phát triển bền vững Đô thị Điện Bàn với Đà
Nẵng và Hội An
Xúc tiến thương mại nhằm phát triển thủy sản bền vững Vùng duyên
hải miền Trung
Hội thảo "Cung ứng dịch vụ hành chính công: Bài học kinh nghiệm
cho các thành phố trực thuộc Trung ương ở Việt Nam"
Khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức và công dân nhằm cải thiện
cung ứng dịch vụ công tại Việt Nam

14/3/2014

18
19
20
21

23

Thời gian

10-11/7/2013

29/3/2014
27/11/2014
27/8/2015
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22

Hội nghị báo cáo cuối kỳ kết quả dự án “Xây dựng chính sách phát
triển các khu công nghiệp sinh thái tại thành phố Đà Nẵng”

24/4/2014

23

Hội thảo lần thứ nhất “Tầm nhìn mới cho thành phố Đà Nẵng và
Khung Chiến lược Phát triển Khu Công nghệ cao Đà Nẵng”

30/7/2014

24

Hội thảo lần hai “Tầm nhìn mới cho thành phố Đà Nẵng và Khung
Chiến lược Phát triển Khu Công nghệ cao Đà Nẵng”

22/10/2014

25

Hội thảo “Cung ứng dịch vụ hành chính công: Bài học kinh nghiệm
cho các thành phố Việt Nam”

21/11/2014

26

Tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm phát triển bền vững kinh tế vùng ven
bờ: Nhìn từ khía cạnh nguồn vốn xã hội”

10/2/2015

27

Hội thảo khởi động dự án Quy hoạch nhanh

10/3/2015

28

Hội thảo tổng kết đợt hoạt động đầu tiên của dự án Quy hoạch nhanh

18/3/2015

29

Hội thảo Khởi động Dự án “Tái chế chất thải hữu cơ thành phân bón
dạng lỏng phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch tại thành phố Đà Nẵng”

20/5/2015

30

Toạ đàm “Mô hình quản lý đô thị hiệu quả”

4/7/2015

31

Hội thảo: “Mô hình quản trị hiệu quả liên kết phát triển giao thông
khu vực Đà Nẵng và vùng lân cận”

23/10/2015

32

Hội thảo “Giải pháp thực hiện ba đột phá phát triển kinh tế - xã hội
thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020”

16/01/2016

24
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PHỤ LỤC 4
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN
STT

Khóa đào tạo

Số lượng

1

Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp

03

2

Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

08

3

Chuyển đổi kiến thức quản lý nhà nước để dự thi Cao học
ngành Hành chính công

02

4

Tập huấn kỹ năng mềm

07

5

Khóa học quốc tế “Lãnh đạo học về chiến lược phát triển kinh
tế xã hội”

01

6

Khóa học quốc tế “Tăng trưởng xanh hướng tới phát triển bền
vững”

01

7

Khóa học “Xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa trên bản đồ”

01

8

Khóa đào tạo quốc tế về “Phát triển đô thị theo hướng tăng
trưởng xanh và bền vững” tại Hàn Quốc

01

25

