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BÁO CÁO 25 NĂM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

☐  THÀNH ỦY - HĐND - UBND -

UBMTTQVN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Sau một phần tư thế kỷ, kể từ ngày trở thành đơn vị hành chính trực thuộc 
Trung ương (ngày 01 tháng 01 năm 1997); với sự ủng hộ của Trung ương, 
cùng với những nỗ lực, phấn đấu liên tục, năng động và sáng tạo của Đảng 

bộ, chính quyền và người dân, thành phố Đà Nẵng đã có những bước phát triển vượt 
bậc, dần khẳng định vị thế của một đô thị hiện đại, văn minh và “đáng sống”. Tọa đàm 
“Thành phố Đà Nẵng 25 năm: Thành tựu và triển vọng” là cơ hội để chúng ta cùng nhìn 
lại những kết quả của chặng đường đã qua, đồng thời định hướng phát triển cho thành 
phố trong những thập kỷ tới.

I. NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG 25 NĂM QUA

1. Tăng trưởng kinh tế

Với các chủ trương, chính sách hợp lý trong khai thác nguồn lực, hoàn thiện môi 
trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế, đồng thời phát huy 
được những điều kiện thuận lợi của một thành phố trực thuộc Trung ương, 25 năm qua 
Đà Nẵng đã và đang đạt được mức tăng trưởng đáng kể. 

Giai đoạn 1997 - 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP, giá so sánh năm 2010) 
tăng liên tục với tốc độ tăng bình quân 8,9%/năm. Năm 2019, GRDP thành phố Đà Nẵng 
(giá so sánh năm 2010) đạt 69.456 tỷ đồng, trong đó khu vực dịch vụ tăng 7,65%, đóng 
góp chủ yếu vào mức tăng chung với 4,86 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây 
dựng tăng 4%, đóng góp 0,94 điểm; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,23%, 
đóng góp 0,02 điểm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản xuất tăng 5,64%, đóng góp 0,65 điểm. 
Tuy nhiên, trong hai năm 2020 và 2021, việc liên tục chịu ảnh hưởng nặng nề của đại 
dịch COVID-19 khiến GRDP của Đà Nẵng sơ bộ chỉ đạt 63.907 tỷ đồng trong năm 2020 
và ước đạt 63.875 tỷ đồng trong năm 2021 (theo giá so sánh năm 2010). Riêng năm 2020, 
GRDP thành phố giảm 7,99% so với năm 2019, là một trong 5 địa phương có mức tăng 
trưởng âm trên cả nước. 

GRDP bình quân đầu người tăng ổn định qua các năm, đặc biệt là giai đoạn 2015 - 
2019, đạt 97,44 triệu đồng/người/năm, tương đương 4.171 USD vào năm 2019 - xếp thứ 
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2 trong khối 5 thành phố trực thuộc Trung ương; đứng đầu và có khoảng cách khá xa so 
với khối 7 tỉnh vùng duyên hải miền Trung. Tuy nhiên, thu nhập bình quân của người 
dân thành phố Đà Nẵng năm 2020 đã giảm đáng kể bởi tác động của đại dịch COVID-19 
(giảm hơn 9 triệu so với năm 2019 - giảm gần 10%) và sang năm 2021, GRDP bình quân 
đầu người ước chỉ đạt 87,9 triệu đồng (3.753 USD).

Cùng với sự tăng trưởng kinh tế liên tục, cơ cấu ngành kinh tế trong những năm 
qua chuyển dịch tích cực, đúng định hướng chỉ ra trong Nghị quyết số 33-NQ/TW và 
Nghị quyết số 43-NQ/TW; trong đó, ngành dịch vụ dẫn đầu cả về tỷ trọng và tốc độ tăng 
trưởng. Trong hơn hai thập kỷ qua, cơ cấu ngành kinh tế của thành phố đã có sự chuyển 
dịch theo hướng phát triển mạnh các ngành dịch vụ và giảm dần tỷ trọng ngành nông, 
lâm, thủy sản. Đến năm 2020, trong cơ cấu nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy 
sản chiếm tỷ trọng 1,94%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 21,09%; khu vực dịch 
vụ chiếm 66,52%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,45%. 

Không chỉ cơ cấu khu vực thay đổi mà cơ cấu nội bộ mỗi khu vực cũng có sự chuyển 
dịch đáng kể.  Trong khu vực dịch vụ, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao như du 
lịch thương mại, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, vận tải - kho bãi, tài chính 
- ngân hàng có xu hướng phát triển nhanh hơn các ngành dịch vụ khác. Trong khu vực 
công nghiệp, tỷ lệ của các ngành sử dụng công nghệ cao, hiện đại, giá trị gia tăng cao (sản 
xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử, công nghệ thông tin...) có xu hướng tăng. Trong khi 
đó, tỷ trọng các ngành sản xuất tiêu hao nhiều năng lượng, ô nhiễm môi trường (sắt thép, 
xi măng...), giá trị gia tăng thấp (chế biến, gia công thô: thực phẩm, dệt - may - giày, chế 
biến lâm sản...) có xu hướng giảm. 

Cơ cấu các thành phần kinh tế phát triển theo định hướng nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Các 
ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, có hàm lượng công nghệ cao được chú trọng phát 
triển. Kinh tế tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài giữ vai trò quan trọng trong nền kinh 
tế. Đến năm 2020, kinh tế nhà nước chiếm 23,6%, kinh tế ngoài nhà nước1 chiếm 55,5%, 
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 9,8%.

Bên cạnh đó, các yếu tố sản xuất như vốn đầu tư và lực lượng lao động cũng tăng 
dần qua các năm. Vốn đầu tư trong giai đoạn 2017 - 2020 bình quân tăng khoảng 15,85%/
năm. Đặc biệt, giai đoạn 2016 - 2020, nguồn vốn đầu tư nói chung, và đầu tư công nói 
riêng đã đi đúng hướng, tập trung vào phát triển các công trình trọng điểm phục vụ phát 
triển kinh tế xã hội. Trong nhiều năm trở lại đây, tỷ lệ lao động có việc làm trong tổng lực 
lượng lao động trên địa bàn thành phố đạt tỷ lệ khá cao (giai đoạn 2006 - 2010: 94,6%; 
giai đoạn 2011 - 2015: 95,9% và giai đoạn 2016 - 2019: 95,96%; bình quân 95,1%/năm). 
Số lượng lao động trên địa bàn thành phố liên tục tăng trưởng dương, đạt 534.429 người 
vào năm 2020. 

1 Bao gồm kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới.
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Cùng với sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu của các yếu tố sản xuất cũng 
có sự chuyển dịch đáng kể. Từ năm 1997 đến năm 2020, tỷ lệ lao động khu vực nông 
nghiệp trong tổng số lao động có việc làm đã giảm từ 33,48% xuống còn 5,33%. Trong khi 
đó, tỷ lệ lao động của khu vực dịch vụ tăng mạnh từ 37,75% lên 64,32%. Vốn đầu tư cho 
ngành nông, lâm, thủy sản có xu hướng giảm khiến tỷ trọng vốn đầu tư cho nông, lâm, 
thủy sản năm 2020 chỉ còn 0,05%. Trong giai đoạn 2011 - 2020, vốn đầu tư vào khu vực 
nông, lâm nghiệp và thủy sản chỉ chiếm khoảng 0,3% tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã 
hội, nhưng khu vực này tạo ra 2,4% GRDP toàn thành phố; trong khi đó, khu vực công 
nghiệp và xây dựng mặc dù tạo ra 26,0% GRDP nhưng vốn đầu tư của khu vực này chiếm 
tới 24,1% tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội; khu vực dịch vụ tạo ra 71,6% GRDP 
nhưng vốn đầu tư chiếm tới 75,7%.

Năng suất lao động của thành phố có nhiều cải thiện trong 25 năm qua. Giai đoạn 
1997 - 2020, năng suất lao động (giá hiện hành) của thành phố liên tục tăng với tốc độ 
tăng bình quân là 15,3%/năm, đạt khoảng 193,17 triệu đồng/người vào năm 2020. Năng 
suất lao động của thành phố Đà Nẵng luôn cao hơn năng suất lao động bình quân cả 
nước.1 

2. Quy hoạch và phát triển đô thị 

Giai đoạn 1997 - 2003, Đà Nẵng là đô thị loại II trực thuộc Trung ương với 5 quận, 
2 huyện, 33 phường, 14 xã. Thành phố trong giai đoạn này được xây dựng và phát triển 
theo đồ án quy hoạch chung năm 1993 với quan điểm lấy đầu tư hạ tầng là khâu đột phá. 
Các khu chức năng đô thị, khu dân cư mới, trung tâm hành chính mới của các quận bắt 
đầu hình thành. Nhiều tuyến đường giao thông mới được mở rộng. Các khu “nhà chồ” 
bên sông Hàn được giải tỏa và cầu sông Hàn được xây dựng. Dân số đô thị tăng nhanh, 
trung bình 15.000 người/năm. 

Từ năm 2003 đến nay, Đà Nẵng trở thành đô thị loại I với 6 quận, 2 huyện, 56 
phường, xã. Quy mô đô thị đã có sự phát triển vượt bậc. Diện tích đất đô thị vào năm 
2019 tăng gần 4 lần năm 1997. Không gian đô thị được mở rộng không ngừng. Bộ mặt đô 
thị thay đổi từng ngày với rất nhiều công trình kiến trúc cao tầng, công trình giao thông 
độc đáo. Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, hiện đại của cả nước và khu vực. 

Thành tựu này một phần nhờ vào việc làm tốt công tác quy hoạch. Từ năm 1997 
cho đến nay, thành phố đã trải qua hệ thống quy hoạch từ Quy hoạch chung cho Thành 
phố Đà Nẵng đến năm 2020 (Quyết định số 465/2002/QĐ-TTg), Quy hoạch chung cho 
Thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 2357/2013/
QĐ-TTg), đến Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà 

1 Cụ thể, năm 2019 năng suất lao động của Đà Nẵng đạt mức 189,66 triệu đồng/người so với 108,47 
triệu đồng/người của cả nước (cao hơn 81,19 triệu đồng/người tương đương 74,85%) và năm 2020 
năng suất lao động của Đà Nẵng đạt 193,17 triệu đồng/người so với 117,39 triệu đồng/người (cao 
hơn 75,78 triệu đồng/người tương đương 64,55%).
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Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (Quyết định số 393/QĐ-TTg) và Đồ án Điều chỉnh 
Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quyết 
định số 359/QĐ-TTg)...

Quốc hội ban hành Luật Quy hoạch, có hiệu lực từ ngày 01.01.2019, yêu cầu tích 
hợp về quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển ngành 
vào quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung các thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, 
thành phố đã triển khai lập Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050, đến nay đã hoàn thành dự thảo lần 2. Quy hoạch thành phố Đà Nẵng 
lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đà Nẵng, đây chính là bộ khung phát triển của 
thành phố trong tương lai. Quy hoạch này được xây dựng trên cơ sở định hướng Nghị 
quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố 
Đà Nẵng, theo đó, sẽ định hình về quy hoạch sử dụng đất, mô hình, cấu trúc phát triển 
không gian, phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật, thiết kế đô thị, 
kinh tế đô thị và đánh giá môi trường chiến lược, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển về 
kinh tế - xã hội trong 10 và 30 năm tới.

Những nỗ lực trên đây trong công tác quy hoạch đã góp phần quan trọng để không 
gian và hạ tầng đô thị Đà Nẵng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, tạo nên những 
thay đổi đáng kể cả về tầm vóc, quy mô và diện mạo thành phố. 

3. Giáo dục, đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe

Trên chặng đường xây dựng và phát triển của thành phố Đà Nẵng trong 25 năm 
qua, công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm, đầu tư phát triển. Mạng lưới trường, 
lớp được quy hoạch theo hướng đa dạng hóa, xã hội hóa, có cơ cấu hợp lý giữa các ngành 
học, cấp học. Cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị trường học được quan tâm đầu tư 
theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Đến năm 2020 thành phố có 163 trường đạt chuẩn 
quốc gia, 63 thư viện trường đạt chuẩn, 100% các trường tiểu học thực hiện dạy học 2 
buổi/ngày, 100% xã, phường, quận, huyện duy trì và giữ vững kết quả phổ cập cho trẻ 5 
tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học, không có học sinh trong độ tuổi tiểu học 
bỏ học; 56/56 xã, phường đạt chuẩn giáo dục bậc trung học. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ 
quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, đủ về số lượng, đảm bảo 
chất lượng, hợp lý về cơ cấu, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, mẫu mực về phẩm chất đạo 
đức lối sống, đến nay có 100% cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn. Ngoài ra, ngành còn 
thực hiện việc chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và 
quản lý giáo dục; Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất 
cho học sinh, sinh viên, bảo đảm an toàn trường học. Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, 
hiện nay có 16 trường đại học và cơ sở đào tạo đại học, số lượng sinh viên hàng năm trên 
100.000 sinh viên. Các trường đại học tiếp tục mở rộng quy mô, đa dạng hóa các ngành 
nghề đào tạo, các hình thức đào tạo, đổi mới các chương trình, phương pháp đào tạo; 
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đánh giá kết quả học tập của sinh viên gắn với việc bảo đảm chất lượng đào tạo, phù hợp 
với khả năng cung ứng nhân lực của cơ sở đào tạo và quy hoạch phát triển nhân lực của 
bộ, ngành và địa phương. Công tác liên kết đào tạo được các trường quan tâm và thực 
hiện có hiệu quả. 

Cùng với sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng, ngành y tế không ngừng 
được đầu tư hiện đại, hoàn chỉnh và đồng bộ đã góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe 
cho nhân dân. Mạng lưới khám, chữa bệnh từ tuyến thành phố đến các trung tâm y tế 
quận, huyện, xã, phường ngày càng hoàn thiện với 86 cơ sở y tế, đặc biệt nâng cao vai trò 
của các bệnh viện vệ tinh thông qua việc tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và tư 
vấn khám, chữa bệnh từ xa bằng công nghệ thông tin. Nhiều kỹ thuật y tế mới, hiện đại, 
chuyên sâu đã được các bệnh viện triển khai thực hiện thành công và đạt hiệu quả cao, 
góp phần nâng cao chất lượng khám, điều trị, điều này đã làm giảm tỷ lệ chuyển bệnh 
nhân đi tuyến trên và ra nước ngoài điều trị. Nhân lực ngành y tế phát triển mạnh mẽ về 
số lượng, cơ cấu lao động ngày càng hợp lý, trình độ chuyên môn của cán bộ y tế ngày 
càng được nâng cao, tính đến tháng 11.2021, tổng nhân lực tại các cơ quan, đơn vị trực 
thuộc Sở Y tế và các bệnh viện ngoài công lập tại thành phố Đà Nẵng là 9.134 người, 
tăng 232,15% so với thời điểm 31.12.1997. Các chỉ số y tế của thành phố đạt ở mức cao 
so với cả nước như: tính đến năm 2020 số giường bệnh đạt 78,56 giường bệnh/vạn dân 
(cao gần gấp 03 lần so với tỷ lệ trung bình toàn quốc 26,5 giường bệnh/vạn dân) và số 
bác sĩ đạt 20,30 bác sĩ/vạn dân; hoàn thành các mục tiêu y tế trước thời hạn như 100% 
xã, phường đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế xã phường; chất lượng dân số ngày càng nâng 
cao, tuổi thọ trung bình đạt 76,3 tuổi, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em <5 tuổi về cân nặng 
theo độ tuổi luôn thấp nhất cả nước, độ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố 
đạt tỷ lệ 98,2%. Bên cạnh đó công tác đẩy mạnh xã hội hóa và phát triển mạng lưới y tế 
ngoài công lập đã góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe 
cộng đồng. Trong nhiều năm qua công tác y tế dự phòng đã đạt được những kết quả đáng 
khích lệ như ngăn chặn có hiệu quả các dịch bệnh mới nổi như Ebola, Cúm A (H7N9), 
Mers-CoV; COVID-19; kịp thời khống chế và kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh lưu hành 
thường xuyên như dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi… hạn chế đến mức thấp nhất 
số ca mắc và tử vong do dịch bệnh.

2020 và 2021 là hai năm thành phố Đà Nẵng phải tập trung nguồn lực để đối 
phó với đại dịch COVID-19; đến nay, về cơ bản thành phố đã thực hiện tốt chiến lược 
“thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19”. Tính đến ngày 
30.11.2021, thành phố đã thực hiện xét nghiệm cho hơn 5,8 triệu lượt người (gấp 5,5 lần 
dân số của thành phố), phát hiện 6.028 ca dương tính; đã có 5.310 người khỏi bệnh, 74 
người tử vong. Thành phố đã tiếp nhận 1.648.546 liều vắc xin phòng COVID-19; đã tiêm 
1.690.711 mũi tiêm; trong đó 865.861 người tiêm mũi 1 (đạt tỷ lệ 98,9%), 683.744 người 
tiêm mũi 2 (đạt tỷ lệ 78,1%); đã có 98.523 trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi mũi tiêm được 
tiêm mũi 1 (đạt tỷ lệ 96,4%) và 42.583 trẻ em được tiêm mũi 2 đạt tỷ lệ 41,7%. Đồng thời, 
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thành phố cũng đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, phương tiện điều trị bệnh 
nhân COVID-19 với kịch bản 4.000 - 5.000 bệnh nhân theo tháp điều trị 3 tầng; trong đó 
sẵn sàng các điều kiện thu dung điều trị 150 - 250 ca bệnh nặng, nguy kịch và triển khai 
thiết lập 112 Trạm y tế lưu động tại 56/56 xã, phường để ứng phó linh hoạt với diễn biến 
dịch COVID-19.

Nhằm đảm bảo các chính sách an sinh xã hội trong bối cảnh dịch bệnh, thành phố 
đã khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ của Trung ương và thành phố cho các 
trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết 
định số 23/QĐ-TTg và Kế hoạch số 135/KH-UBND của thành phố về chính sách đặc thù 
để hỗ trợ trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Đến tháng 10.2021, tổng kinh phí hỗ 
trợ cho người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố dự kiến gần 
800 tỷ đồng. Tổng kinh phí của thành phố đã chi cho các hoạt động phòng, chống dịch 
COVID-19 và hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh khoảng 2.590 tỷ đồng.1

4. Chương trình nhân văn 

Bên cạnh những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng 
và chỉnh trang đô thị, thành phố Đà Nẵng còn được biết đến là địa phương ban hành 
nhiều chính sách đột phá mang đậm tính nhân văn, nhiều giải pháp đảm bảo an sinh xã 
hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, dần định hình nét văn hóa của thành phố, 
được nhân dân tin tưởng và ủng hộ. Đặc biệt phải kể đến các Chương trình Thành phố 
“5 không” (từ năm 2000), Thành phố “3 có” (từ năm 2005), Thành phố “4 an” (từ năm 
2016). Bằng các chính sách giải pháp cụ thể, qua gần 25 năm thực hiện, thành phố đã hỗ 
trợ cho 227.822 lượt hộ, người. Kết quả đã có 5.742 hộ còn sức lao động thoát khỏi hộ 
nghèo, 139 hộ thoát khỏi hộ đặc biệt nghèo, một số ít chuyển đi nơi khác. Đến nay, thành 
phố cơ bản đã hoàn thành mục tiêu “Không có hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt”. Đề án 
“Có việc làm” của thành phố đã mang lại những kết quả thiết thực, kịp thời hỗ trợ giải 
quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động. Giai đoạn 2016 - 2020 đã 
giải quyết việc làm cho 123.099 lao động, đạt bình quân 24.620 lao động/năm, trong đó 
có 95.955 vị trí việc làm tăng thêm, tăng 4,2%/năm. Vận động người dân tham gia vào các 
loại hình bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, đến nay 
số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt tỷ lệ 45,16%, bảo hiểm thất nghiệp đạt 
41,20%, bảo hiểm y tế đạt 96,5%.

Đà Nẵng đặc biệt quan tâm và thực hiện tốt các chính sách, chế độ ưu đãi, chăm sóc 
sức khỏe các đối tượng chính sách, người có công theo quy định của Trung ương và ban 

1 Gồm các hoạt động như: kinh phí phòng chống dịch (chi cho công tác y tế, tiêm vắc xin, mua trang 
thiết bị y tế, hoạt động của bệnh viện dã chiến, trực chốt chống dịch, bồi dưỡng lực lượng y tế theo 
Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND…); hỗ trợ tiền ăn cho người dân trong khu cách ly y tế (40.000 
đồng/người/ngày); kinh phí mua vắc xin phòng COVID-19; kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó 
khăn theo Nghị quyết số 68/NQ-CP; kinh phí hỗ trợ chính sách an sinh xã hội cho người dân trong 
thời gian giãn cách theo chính sách của địa phương…
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hành một số chính sách vượt trội nhằm nâng cao mức sống người có công, đảm bảo mục 
tiêu nâng cao đời sống của người có công bằng hoặc cao hơn mức sống người dân nơi cư 
trú với kinh phí chi trả hàng năm trên 340 tỷ đồng cho 20.542 đối tượng. Ngoài ra, thành 
phố còn triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án nhằm bảo vệ, chăm sóc cho đối 
tượng yếu thế trong xã hội. Tính đến nay, toàn thành phố có 32.890 đối tượng hưởng trợ 
cấp chính sách bảo trợ xã hội, kinh phí 250 tỷ đồng/năm và trên 5.000 đối tượng hưởng 
chính sách đặc thù, kinh phí trên 25 tỷ đồng/năm. Do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, 
năm 2020, thành phố đã hỗ trợ 107.433 đối tượng là người có công và bảo trợ xã hội gặp 
khó khăn (kinh phí 115,8 tỷ đồng), 3.083 đối tượng đặc thù (kinh phí 4.624,5 triệu đồng).

Trong thời gian qua, thành phố đã ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 
“Có nhà ở”, đề án “7.000 căn hộ dành cho người thu nhập thấp” và huy động nhiều nguồn 
lực xây dựng nhà ở chung cư để bố trí cho các hộ chính sách, hộ nghèo chưa có chỗ ở 
ổn định, các hộ tái định cư, các đối tượng hưởng lương từ ngân sách; khuyến khích đầu 
tư xây dựng ký túc xá cho sinh viên, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp; đến 
nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 208 khối nhà với 12.740 căn hộ; triển khai bán thí 
điểm 516/846 căn hộ nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước, giải quyết phần nào nhu cầu 
bức xúc cho nhân dân.

Nhìn chung, sau nhiều năm triển khai thực hiện các chương trình nhân văn, hầu hết 
các nhiệm vụ được giao đều đã đạt được kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào quá 
trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn thành phố. 

5. Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 

Trong giai đoạn 1997 - 2007, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng xuất hiện một số điểm ô nhiễm mới, chất lượng môi trường có 
giảm sút. Trong bối cảnh đó, ngày 21.8.2008, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành 
Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ban hành Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố 
môi trường” nhằm các mục tiêu: (1) Đà Nẵng phấn đấu đạt thành phố thân thiện môi 
trường, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng môi trường đất, chất lượng môi trường nước, 
chất lượng môi trường không khí, tạo sự an toàn về sức khoẻ và môi trường cho người 
dân, các nhà đầu tư, cho du khách trong và ngoài nước khi đến với thành phố Đà Nẵng; 
(2) Ngăn ngừa ô nhiễm và suy thoái môi trường, có đủ năng lực để xử lý và khắc phục 
các sự cố môi trường; (3) Tất cả người dân thành phố, các tổ chức cá nhân trong và ngoài 
nước đến làm ăn và sinh sống tại Đà Nẵng đều có ý thức về công tác bảo vệ môi trường, 
xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường. Sau hơn 12 năm triển khai thực hiện Đề án, 
7 trong 10 chỉ tiêu đề ra đã đạt được, bao gồm: chỉ số ô nhiễm không khí trong khu vực 
đô thị luôn nhỏ hơn 100; độ ồn tại khu dân cư nhỏ hơn 60dbA, khu vực đường phố nhỏ 
hơn 75dbA; diện tích không gian đô thị bình quân từ 6 - 8 m2/người; tỷ lệ hộ dân sử dụng 
nước sạch tại các quận nội thành là 97,83%, khu vực nông thôn là 76,81%; tỷ lệ nước thải 
công nghiệp đạt yêu cầu xả thải đạt 100%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực 
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đô thị đạt hơn 95%, khu vực nông thôn là hơn 70%; tổng lượng nước thải sinh hoạt thu 
gom đến năm 2020 đạt trên 83%, tỷ lệ xử lý đạt quy chuẩn đạt hơn 50%.

Bên cạnh đó, thành phố đã triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu 
nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính như sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, 
giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong sản xuất công nghiệp và xây dựng, giảm nhẹ 
phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải, nông nghiệp. Thành phố đã nhận được 
nhiều giải thưởng môi trường quan trọng như: (1) Thành phố bền vững về môi trường 
của ASEAN (năm 2011); (2) Đô thị có không khí sạch và có hàm lượng carbon phát thải 
thấp của châu Á (năm 2012); (3) Thành phố phong cảnh châu Á (năm 2013); (4) Đô thị 
xuất sắc trong phong trào xây dựng đô thị xanh sạch đẹp ; (5) Thành phố xuất sắc trong 
chuyển đổi (năm 2015); (6) Thành phố Xanh quốc gia của Việt Nam (năm 2018)...

6. Liên kết Vùng 

Với vị trí địa kinh tế, chính trị quan trọng, Đà Nẵng đã nhận thức rõ vai trò, trách 
nhiệm đầu mối liên kết phát triển vùng, bước đầu thể hiện được vai trò trung tâm của khu 
vực, là đầu mối giao thông quan trọng, trở thành tâm điểm phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Nhiều dự án đầu tư, công trình giao thông quan trọng có ý nghĩa lớn đã được ưu 
tiên bố trí đầu tư xây dựng như: hầm đường bộ Hải Vân, nút giao thông khác mức Ngã 
ba Huế; nâng cấp, mở rộng ga hàng không quốc tế Đà Nẵng, cải tạo Quốc lộ 1A, 14B, mở 
rộng Cảng Tiên Sa; đường ven biển Đà Nẵng đi Hội An, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng 
Ngãi, Túy Loan - La Sơn, kết nối đồng bộ tuyến đường ven biển, mở rộng sân bay Đà 
Nẵng với công suất tiếp nhận 10 - 12 triệu hành khách/năm... bảo đảm việc kết nối thuận 
lợi các tỉnh/thành trong vùng với cả nước và quốc tế. Thành phố cũng đã ưu tiên dành 
nhiều nguồn vốn đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng Bệnh viện Phụ sản - Nhi, Bệnh viện 
Ung bướu; nâng cấp Bệnh viện Đà Nẵng; xây dựng Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Đà 
Nẵng, thu hút và đào tạo nguồn nhân lực y tế có chất lượng... nhằm phục vụ có hiệu quả 
công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân thành phố và một số địa phương lân cận... Mạng 
lưới các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề được đầu tư phát triển, bước đầu khẳng định 
vai trò trung tâm giáo dục - đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực quan trọng cho các địa 
phương trong khu vực

Đối với liên kết, hợp tác phát triển Vùng duyên hải miền Trung: gắn với mục đích 
tăng cường phối hợp trong xây dựng và thực thi các cơ chế, chính sách liên kết, bảo đảm 
sự phát triển nhanh và bền vững của toàn vùng duyên hải miền Trung, tháng 7.2011, dựa 
trên sáng kiến về một thể chế điều phối phát triển Vùng, thành phố Đà Nẵng đã chủ động 
đăng cai tổ chức Hội thảo khoa học liên kết các tỉnh, thành phố Vùng duyên hải miền 
Trung. Mặc dù là mô hình liên kết “Tự nguyện” của 10 tỉnh, thành phố Vùng duyên hải 
miền Trung, tuy nhiên đã tạo được những thay đổi trong cả nhận thức và hành động về 
việc hợp tác phát triển các tỉnh duyên hải miền Trung từ lãnh đạo chủ chốt của các tỉnh, 
thành phố, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và người dân cũng như tạo được 
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sự tin cậy, ủng hộ từ các cơ quan, Ban ngành Trung ương, các tổ chức, doanh nghiệp 
trong và ngoài nước về hợp tác phát triển Vùng duyên hải miền Trung. Các tỉnh, thành 
phố đều thu được lợi ích nhất định từ việc liên kết này, điển hình như mối quan hệ liên 
kết phát triển du lịch “03 địa phương - một điểm đến” giữa Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng 
- Quảng Nam và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên triển khai các tour “Con đường di 
sản miền Trung”, “Con đường xanh Tây Nguyên”, “Đường Hồ Chí Minh huyền thoại”… 

Đối với Hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) miền Trung: theo Quyết định 
số 941/QĐ-TTg ngày 25.6.2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ chức điều 
phối phát triển các vùng KTTĐ giai đoạn 2015 - 2020, Chủ tịch UBND thành phố Đà 
Nẵng thực hiện nhiệm vụ là Chủ tịch Hội đồng Vùng KTTĐ miền Trung nhiệm kỳ 2015 
- 2016, thành phố Đà Nẵng đã chủ trì, phối hợp các Thành viên Hội đồng vùng ban hành 
Nghị quyết số 87/NQ-HĐV ngày 16.9.2016 về Kế hoạch liên kết phát triển Vùng KTTĐ 
miền Trung giai đoạn 2016 - 2020. 

Không chỉ thúc đẩy liên kết, hợp tác phát triển kinh tế, thành phố Đà Nẵng và 
tỉnh Quảng Nam cũng đã đạt được những thỏa thuận quan trọng trong việc kiểm soát ô 
nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất vùng giáp ranh; thực hiện quan trắc, đánh giá 
tác động môi trường đối với các dự án hoạt động kinh tế - xã hội dọc sông Thu Bồn, sông 
Vu Gia, sông Yên, sông Vĩnh Điện, sông Cổ Cò, bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên 
thiên nhiên; xây dựng các công trình, dự án xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường… Thành 
phố Đà Nẵng cũng đã phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc tu bổ, tôn tạo di tích 
Hải Vân Quan, kết nối giao thông…

7. Huy động các nguồn lực phát triển  

Những năm qua, với các chủ trương, chính sách năng động, sáng tạo, Đà Nẵng đã 
và đang huy động hiệu quả các nguồn lực quan trọng như tài chính, đất đai và nhân lực 
để phát triển kinh tế - xã hội thành phố. 

Một là, Đà Nẵng đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Trung ương 
như: Nghị quyết số 33/NQ-TW ngày 16.10.2003 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Xây 
dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa 
đất nước”; Kết luận 75/KL-TW ngày 12.11.2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh 
thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX); Nghị quyết số 43-NQ/
TW ngày 24.01.2019 của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Đà 
Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 13/2006/QĐ-TTg về một số 
cơ chế tài chính, ngân sách ưu đãi đối với thành phố Đà Nẵng; Nghị định số 144/2016/
NĐ-CP của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và 
phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng... Triển khai thực hiện các chủ trương này, 
thành phố đã huy động vốn đầu tư thông qua các giải pháp khuyến khích đầu tư, kích cầu 
tiêu dùng. Kết quả là, trong vòng 25 năm, Đà Nẵng đã thu hút được 444.967 tỷ đồng cho 
đầu tư phát triển. Nếu như trong những năm đầu trở thành đơn vị hành chính trực thuộc 
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Trung ương, Đà Nẵng còn phải nhận bổ sung vốn ngân sách từ Trung ương để cân đối chi 
thường xuyên thì đến nay, sau 25 năm, ngân sách thành phố không chỉ có khả năng tích 
lũy cho đầu tư phát triển mà còn điều tiết về ngân sách Trung ương. 

- Hai là, để huy động nguồn lực con người cho phát triển, thành phố Đà Nẵng đã 
triển khai đồng bộ nhiều chiến lược, chính sách xây dựng và phát triển nguồn nhân lực 
hiệu quả. Trong đó có thể kể đến: “Đề án đào tạo 100 tiến sĩ, thạc sĩ ở các cơ sở đào tạo 
nước ngoài” (Đề án 393); “Đề án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở giáo dục trong và 
ngoài nước bằng ngân sách Nhà nước dành cho học sinh các trường THPT  trên địa bàn 
thành phố” (Đề án 47); Đề án xây dựng Trường THCS Nguyễn Khuyến, Trường THPT Lê 
Quý Đôn thành những nơi tạo nguồn học sinh giỏi; Đề án thu hút nguồn nhân lực chất 
lượng cao và Đề án đào tạo nhân lực chất lượng cao cho khu vực công; các chương trình 
bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận cho đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức. Chính quyền thành phố Đà Nẵng cũng đã có nhiều chính sách ưu tiên 
phát triển mạng lưới các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn (đặc biệt trong giai đoạn 
từ 2011 - 2015) góp phần tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo của Đà Nẵng đạt cao nhất, nhì 
cả nước.1

Bên cạnh đó, thành phố đã triển khai các chính sách đào tạo nghề để đáp ứng nhu 
cầu tuyển dụng lao động có tay nghề. Cụ thể, thành phố đã thực hiện chính sách đào 
tạo nghề miễn phí tại các cơ sở dạy nghề tập trung cho đối tượng là người dân Đà Nẵng 
thuộc diện gia đình chính sách; chính sách hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp đến 
tiếp nhận và đào tạo lao động phổ thông thuộc diện chính sách.2 Theo số liệu của Sở Lao 
động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, tính đến cuối năm 2019 trên địa bàn 
thành phố có 65 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; trong đó, có 20 trường cao đẳng; 06 trường 
trung cấp; 12 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 27 cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo 
dục nghề nghiệp. Nhìn chung mạng lưới giáo dục nghề nghiệp của thành phố Đà Nẵng 
hiện có số lượng cơ sở và mật độ tương đối cao, cùng với 298 ngành nghề đào tạo ở các 
cấp trình độ khác nhau và quy mô tuyển sinh hơn 60.000 học sinh, sinh viên chiếm hơn 
5% dân số thành phố.

1 Cao nhất vào năm 2010 và đứng thứ hai vào năm 2016, chỉ sau Hà Nội và cao hơn cả Thành phố 
Hồ Chí Minh.

2 Đối tượng là người lao động thuộc diện hộ nghèo sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề miễn phí, tư vấn, 
định hướng nghề nghiệp theo nhu cầu của thành phố; học nghề phi chính quy (cầm tay chỉ việc) 
gắn với tạo việc làm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ; hỗ trợ vốn, tín dụng ưu đãi để người 
lao động tham gia trong các hợp tác xã hoặc tổ hợp tác. 

Hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn cho đối tượng là lao động nông nghiệp, nông thôn có hộ khẩu 
thường trú tại Đà Nẵng, trong độ tuổi lao động và có nhu cầu học nghề để giải quyết việc làm, 
chuyển đổi ngành nghề.

Hỗ trợ học phí cho con của các hộ nông dân thuộc diện thu hồi đất sản xuất, di dời, giải tỏa phải 
chuyển đổi ngành nghề đang học văn hóa tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, các 
trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp bao gồm cả công 
lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố.
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Hiện nay, đội ngũ trí thức tại thành phố Đà Nẵng có quy mô khá lớn. Kết quả thống 
kê sơ bộ, thành phố hiện có khoảng hơn 300.000 người có trình độ đại học trở lên. Tuy 
nhiên sự phân bố đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ (KH-CN) chưa cân đối, đa số làm 
việc trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và y tế. Đội ngũ trí thức phần lớn công tác tại các 
cơ sở giáo dục đại học. Khối công nghiệp, thương mại, dịch vụ có tỷ lệ cán bộ trình độ 
đại học và trên đại học thấp. Về các tổ chức khoa học và công nghệ, hiện nay, trên địa bàn 
thành phố có 45 tổ chức KH&CN và 16 chi nhánh văn phòng đại diện.

8. Quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, chính quyền 

Quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát 
triển của thành phố. Công tác quốc phòng và quân sự địa phương thường xuyên được 
tăng cường và thực hiện có hiệu quả. Xây dựng thế trận và các tiềm lực khu vực phòng 
thủ thành phố ngày càng vững chắc; thực hiện có hiệu quả chủ trương kết hợp kinh tế 
với quốc phòng, nhất là trong quá trình quy hoạch, xây dựng, triển khai các dự án đầu tư. 
Công tác giáo dục và phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh được triển khai sâu rộng 
trong cán bộ, đảng viên. 

Công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo luôn thực hiện đúng chủ 
trương, đường lối của Đảng và tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết kịp thời một số tình 
huống xảy ra trên khu vực biên giới biển. Thường xuyên đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo 
dục trong nhân dân, nhất là trong học sinh ý thức về chủ quyền biển đảo, kiến thức về 
lịch sử xác lập và liên tục thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với huyện đảo Hoàng Sa.

An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững 
ổn định; triển khai hiệu quả phương án chủ động đối phó, xử lý đúng đắn, hiệu quả các 
tình huống kích động, gây rối an ninh chính trị. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao 
thông có chuyển biến tích cực; không để xảy ra đua xe trái phép, ùn tắc giao thông kéo 
dài; ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông được nâng lên; tai nạn 
giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí.

Thời gian qua, công cuộc chỉnh đốn Đảng diễn ra toàn diện và sâu rộng. Công tác 
xử lý kỷ luật trong Đảng ngày càng kiên quyết, không có vùng cấm đã góp phần làm trong 
sạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Thành ủy Đà Nẵng đề 
ra hàng loạt biện pháp, nhiệm vụ trọng tâm để khắc phục sai phạm, hạn chế, yếu kém. 
Ban Thường vụ Thành ủy tập trung kiện toàn lại đội ngũ cán bộ, điều động, luân chuyển 
một số vị trí công tác cho phù hợp và đào tạo lại cán bộ. Năng lực lãnh đạo của Đảng bộ 
thành phố và hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền được nâng lên. Đảng bộ thành 
phố không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo 
của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội, bồi đắp cho sự gắn bó máu thịt của 
nhân dân với Đảng, phát huy và khơi dậy tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng, 
bảo vệ và phát triển thành phố.
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Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh 
thần Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính 
trị (khóa XI) “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” và tiếp đến Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai thực hiện 
nghiêm túc, với nhiều mô hình hay, cách làm tốt; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển 
hình ở các ngành, các cấp. Thực hiện chặt chẽ, đồng bộ các nhóm giải pháp theo Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Tinh thần tự phê bình, phê bình, xây 
dựng, tính tiên phong gương mẫu được phát huy; đoàn kết, thống nhất trong nội bộ 
Đảng được nâng cao. Công tác tư tưởng được quán triệt là nhiệm vụ quan trọng hàng 
đầu. Đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, kịp thời đấu tranh, phản bác 
những quan điểm sai trái, thù địch, góp phần phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, 
giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đối với công tác xây dựng chính quyền, tính đến ngày 30.4.2021, thành phố Đà 
Nẵng có có 19 cơ quan chuyên môn1, 07 quận, huyện và huyện đảo Hoàng Sa. Thực hiện 
Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 
247/QĐ-UBND ngày 25.01.2021 phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong cơ 
quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; theo đó thực hiện cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức 
bộ máy bên trong 100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, giảm ít nhất 40 
đầu mối (giảm 05 chi cục, 21 phòng thuộc cơ quan chuyên môn và 14 phòng thuộc Chi 
cục). Về tổ chức đơn vị sự nghiệp, UBND thành phố đã ban hành Đề án Sắp xếp, đổi mới 
tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố quản 
lý giai đoạn 2018 - 2021. Đến nay, đã hoàn thành sắp xếp 71 đơn vị sự nghiệp công lập 
đúng lộ trình, vượt số lượng dự kiến 22 đơn vị (Đề án dự kiến sắp xếp 49 đơn vị), thực 
hiện được 04 “giảm”: Giảm đầu mối; Giảm lãnh đạo, quản lý; Giảm biên chế; Giảm kinh 
phí từ ngân sách.2

Để triển khai Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19.6.2020 của Quốc hội về thí 
điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 
thành phố Đà Nẵng, thành phố đã phối hợp Bộ Nội vụ và các cơ quan Trung ương để 
tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29.3.2021 quy định 
chi tiết và biện pháp thi hành. 

1 Chưa gồm 02 cơ quan: Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp, Ban Quản lý An 
toàn thực phẩm.

2 Sắp xếp 71 đơn vị, giảm 37 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 124 đơn vị cấp phòng. Giảm 178 vị trí 
lãnh đạo, quản lý. Thu hồi 93 chỉ tiêu số lượng người làm việc; giải quyết cho 43 trường hợp nghỉ 
hưu trước tuổi, thôi việc ngay theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; chấm dứt hợp đồng lao động 
đối với 23 người.  Thông qua đổi mới, đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tinh giản biên chế, trong 
giai đoạn 2017 - 2019 đã giảm chi ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn trước 
khoảng 280 tỷ đồng.
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Đồng thời, quan tâm thực hiện việc sắp xếp các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, 
công chức quận, phường theo quy định; giải quyết chế độ, chính sách và rà soát, bố trí đội 
ngũ công chức quận, phường theo các tiêu chuẩn, chức danh, cơ cấu phù hợp chức năng, 
nhiệm vụ theo mô hình chính quyền đô thị; các biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công 
chức theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có năng lực chuyên môn cao, kỹ năng thực thi 
công vụ và đạo đức công vụ.

Dân chủ được mở rộng. Vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội được 
phát huy. Mặt trận, đoàn thể, các tổ chức xã hội hướng mạnh về cơ sở, ngày càng phát huy 
vai trò to lớn trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố sự đồng thuận xã hội. 
Công tác vận động, tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực đóng góp xây dựng, 
phát triển thành phố có nhiều sáng tạo, đặc biệt là các nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, đồng 
bào các dân tộc, đồng bào có đạo, chức sắc tôn giáo.

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2030, 
TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

1. Bối cảnh 

Thế giới đang có những chuyển biến mạnh mẽ với nhiều sự kiện liên tục diễn ra, 
vừa mang đến cho thành phố Đà Nẵng những thời cơ, vận hội và thắp sáng những hi 
vọng tương lai, lại vừa đặt ra những nguy cơ, thách thức không nhỏ.

Thứ nhất, viễn cảnh tăng trưởng của Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng 
nói riêng tiếp tục chịu tác động bởi các xu thế kinh tế trên toàn cầu mà trọng yếu là quá 
trình toàn cầu hóa kinh tế thông qua hàng loạt các hiệp định thương mại đa phương và 
song phương mà Việt Nam tham gia ký kết. Sự đan xen của các quá trình hội nhập đưa 
thế giới đến một “cấu trúc ma trận” các hiệp định tự do thương mại trên nhiều tuyến và 
nhiều cấp độ, trong đó phải kể đến các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới.

Nền kinh tế của các nước trên thế giới và khu vực trong đó có Việt Nam cơ bản cũng 
đã phục hồi sau những tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tâm lý nhà đầu 
tư trong và ngoài nước lạc quan hơn, kích thích gia tăng đầu tư, kinh doanh và đổi mới 
sáng tạo nhờ đổi mới công nghệ, ứng dụng CNTT và những mô hình kinh doanh mới.

Thứ hai, sự tiến bộ và thay đổi nhanh chóng của công nghệ đã mang lại nhiều lợi 
thế và tiện ích cho hoạt động kinh tế của con người. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư, sự kết hợp giữa các hệ thống ảo và thực thể, vạn vật kết nối Internet (IoT) và các hệ 
thống kết nối Internet (IoS), đang và sẽ diễn ra mạnh mẽ, được dự đoán sẽ làm biến đổi 
sâu sắc thế giới. Những phương thức kinh doanh mới, công nghệ mới đang định dạng 
lại hệ thống sản xuất, tiêu thụ, vận chuyển và phân phối. Về mặt xã hội, chúng làm thay 
đổi phương thức, kiểu mẫu làm việc, giao tiếp, biểu hiện, chia sẻ thông tin, và cả nhu cầu 
giải trí của con người.
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Thứ ba, những năm gần đây, vấn đề an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu diễn 
ra ngày càng phức tạp ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã tác động và gây những 
thiệt hại nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế và đời sống xã hội của con người. Việt Nam 
là một trong những nước bị tổn thương nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu toàn cầu và nước 
biển dâng. Các áp lực về chuyển đổi phương thức phát triển trong bối cảnh thiếu hụt về 
tài nguyên, năng lượng… rất có thể sẽ đặt nền kinh tế Việt Nam trước nhiều khó khăn. 
Việc nâng cao năng lực “thích ứng” với các cú sốc, áp lực phi truyền thống, biến đổi khí 
hậu, nhất là chuẩn bị nguồn lực để sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, thiên 
tai thường xuyên xảy ra, sẽ là thách thức lớn. Tuy nhiên, những phương thức và mô hình 
phát triển mới như: tăng trưởng xanh; phát triển kinh tế sinh thái, kinh tế tuần hoàn... 
cũng có tiềm năng mang lại cho nền kinh tế Việt Nam nhiều sự lựa chọn để tăng trưởng 
nhanh và bền vững.

Thứ tư, tốc độ đô thị hóa đang và tiếp tục ở mức cao ở hầu hết các tỉnh, thành trong 
cả nước. Xu thế di cư từ nông thôn ra thành phố, giữa các tỉnh thành khác nhau đặt ra 
nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 
hướng đến đạt mục tiêu phát triển bền vững.

Cuối cùng là sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các địa phương trong thu hút các nguồn 
lực đầu tư, nhân lực có chất lượng và thị trường. Cùng với đó, xu thế tất yếu đặt ra là yêu 
cầu liên kết, hợp tác giữa các địa phương, tỉnh/thành, hướng tới liên kết phát triển vùng 
một cách hiệu quả.

2. Định hướng phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến        
năm 2045 

2.1. Định hướng chung

Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội 
lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, 
du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, 
công nghiệp hỗ trợ; là một trong những trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, 
y tế chất lượng cao, khoa học - công nghệ phát triển của đất nước; trung tâm tổ chức các 
sự kiện tầm cỡ khu vực và quốc tế; thành phố cảng biển, đô thị biển quốc tế với vị trí là 
hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của Vùng KTTĐ miền Trung - Tây Nguyên; 
trở thành đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh, thành phố đáng sống, có tổ chức đảng 
và hệ thống chính trị vững mạnh, chính quyền tiên phong trong đổi mới và phát triển, 
người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc 
sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo 
được bảo đảm vững chắc. 

Đến năm 2030: Hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với các 
mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN; GRDP bình quân đầu 
người theo giá hiện hành đạt khoảng 8.700 USD; tỷ trọng tổng sản phẩm trên địa bàn của 
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Đà Nẵng so với cả nước đạt trên 2%; cơ cấu kinh tế: ngành dịch vụ 62 - 65%, công nghiệp 
và xây dựng 28 - 30%, nông nghiệp 1 - 2%; quy mô dân số đạt khoảng 1,5 triệu người; giải 
quyết việc làm mới hàng năm trên 3,5 vạn lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 
70%; chênh lệch giữa nhóm thu nhập cao nhất và nhóm thu nhập thấp nhất không vượt 
quá 5,0 lần; người dân được tiếp cận đầy đủ và công bằng với nước uống và sinh hoạt an 
toàn, đặc biệt an toàn trước thiên tai; bảo đảm 100% nước thải nguy hại được xử lý; độ 
che phủ rừng đạt khoảng 45%.

Đến năm 2045: Thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, 
là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp 
khu vực châu Á.

2.2. Định hướng phát triển các khu vực kinh tế 

2.2.1. Giai đoạn 2021 - 2030, khu vực dịch vụ vẫn sẽ phấn đấu tăng trưởng ở mức cao 
và ổn định, tiếp tục đóng góp lớn nhất trong cơ cấu GRDP

- Về du lịch, phát triển du lịch trên toàn địa bàn thành phố gắn với các hình thức du 
lịch biển; du lịch thủy nội địa; du lịch sinh thái, cộng đồng; du lịch văn hóa, lịch sử, tâm 
linh; du lịch đô thị; du lịch vui chơi giải trí tổng hợp, mua sắm; du lịch thể thao; du lịch 
chăm sóc sức khỏe; du lịch gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; bao gồm việc nghiên cứu 
quy hoạch và đầu tư xây dựng vịnh Đà Nẵng với kiến trúc và dịch vụ đặc sắc tạo điểm 
nhấn cho Đà Nẵng; phát triển cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ logistics. Tập trung 
đầu tư, hoàn thành các dự án du lịch trọng điểm.1 

- Về thương mại, sẽ đẩy nhanh đà tăng trưởng trong giai đoạn 2021 - 2030, hướng 
tới chiếm tỷ trọng khoảng 15 - 16% trong GRDP của thành phố vào năm 2030. Hình 
thành các trung tâm thương mại tầm cỡ quốc gia, quốc tế; hình thành tuyến phố thương 
mại, tài chính; thành lập khu phi thuế quan nằm trong Khu phức hợp đô thị, thương mại, 
phi thuế quan. Duy trì hệ thống siêu thị và chợ hiện có, đưa vào khai thác vận hành cửa 
hàng miễn thuế trong phố.2

- Về các ngành dịch vụ khác, duy trì phát triển hài hòa các hoạt động tài chính - ngân 
hàng, kinh doanh bất động sản, thông tin và truyền thông đáp ứng nhu cầu đa dạng trong 
sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội. Các ngành gồm: (1) Hoạt động chuyên môn, 

1 Gồm: Tổ hợp trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí tổng hợp; Công viên văn 
hóa và vui chơi giải trí tổng hợp; Công viên văn hóa và vui chơi giải trí phía Đông Nam Đài tưởng 
niệm; Khu sân golf VinaCapital Đà Nẵng; Khu Tổ hợp công trình phục vụ lễ hội pháo hoa quốc 
tế Đà Nẵng; Công viên chuyên đề phía Nam bán đảo Sơn Trà; Quần thể du lịch sinh thái Bà Nà - 
Suối Mơ, Khu du lịch Bà Nà Hills; Khu du lịch nghỉ dưỡng tổng hợp Làng Vân; Khu nghỉ dưỡng 
InterContinental Danang Sun Peninsula.

2 Duy trì các chợ truyền thống, phát huy giá trị của chợ văn minh truyền thống như chợ Hàn, chợ 
Cồn gắn với trục thương mại Hùng Vương; đầu tư mới chợ đầu mối Hòa Phước, chuyển đổi chợ 
đầu mối Hòa Cường thành chợ dân sinh tổng hợp cấp 1.
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khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế; (2) Dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi 
giải trí; và (3) Vận tải, kho bãi có tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp 37 - 38% cho tăng 
trưởng, chiếm 34 - 36% trong cơ cấu GRDP của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn 2021 
- 2030.1 Những ngành dịch vụ khác như thương nghiệp, hoạt động tài chính, ngân hàng, 
kinh doanh bất động sản và thông tin, truyền thông cũng có tốc độ tăng trưởng khá cao, 
tạo thành sự phát triển hài hòa, đồng bộ nhưng vẫn có tính ưu tiên trong các ngành dịch 
vụ của thành phố Đà Nẵng.

2.2.2. Giai đoạn 2021 - 2030, khu vực công nghiệp - xây dựng sẽ là khu vực có tốc độ 
tăng trưởng nhanh nhất, đóng góp ngày càng nhiều trong cơ cấu GRDP2

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Đà Nẵng tiếp tục là ngành kinh 
tế có tỷ trọng GRDP lớn nhất của Đà Nẵng, đóng góp khoảng 30 - 31% cho tăng trưởng 
và chiếm tỷ trọng 21 - 22% trong GRDP vào năm 2030.3

- Chú trọng quy hoạch phát triển công nghiệp, không để xung đột các mục tiêu giữa 
phát triển công nghiệp và du lịch. Thúc đẩy nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ, tập 
trung phát triển các dự án công nghiệp sạch, phù hợp với thế mạnh của thành phố. Đẩy 
mạnh phát triển các khu, cụm công nghiệp theo hướng khu công nghiệp sinh thái; chú 
trọng phân khu chức năng để tạo điều kiện hình thành các cụm liên kết ngành, hướng tới 
gia nhập các chuỗi cung ứng toàn cầu.

- Tiếp tục rà soát, có cơ chế chính sách khuyến khích hơn nữa trong thu hút đầu 
tư, nhất là các dự án FDI từ các tập đoàn xuyên quốc gia, đa quốc gia thuộc top 500 của 
thế giới. Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh; tạo lập cơ chế cho sự 
liên kết chặt chẽ, thường xuyên hơn giữa doanh nghiệp kinh doanh với các doanh nghiệp 
công nghệ thông tin.

- Chú trọng phát triển các trung tâm logistics và kho bãi4 và các khu công nghiệp.5 

Hình thành mới các cụm công nghiệp mới.6 Duy trì và phát triển Làng nghề truyền thống 
điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước - Ngũ Hành Sơn; hình thành Làng nghề đá chẻ Hòa Sơn.

1 Quyết định 393/QĐ-TTg ngày 18.3.2020.
2 Quyết định 393/QĐ-TTg ngày 18.3.2020.
3 Quyết định 393/QĐ-TTg ngày 18.3.2020.
4 Với quy mô diện tích đất khoảng 229 ha, bao gồm: Trung tâm Logistics cảng Liên Chiểu, Trung 

tâm Logistics ga Kim Liên mới, Trung tâm Logistics Khu Công nghệ cao, Trung tâm Logistics Hòa 
Nhơn, Trung tâm logistics cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, các trung tâm logistics nhỏ lẻ và 
kho bãi khác.

5 Với quy mô diện tích đất khoảng 2.326 ha, gồm: Khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 1, Liên Chiểu; 
nâng cấp Khu công nghiệp Hòa Khánh, Hòa Khánh mở rộng thành khu công nghiệp sinh thái; 
Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng; hình thành mới các khu công nghiệp: Hòa Cầm giai 
đoạn 2, Hòa Nhơn, Hòa Ninh và Khu công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao.

6 Cẩm Lệ, Hòa Nhơn, Hòa Khánh Nam, Hòa Hiệp Bắc với quy mô diện tích đất khoảng 83 ha.
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2.2.3. Giai đoạn 2021 - 2030, tốc độ tăng trưởng của khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp, 
thủy sản ổn định, chiếm khoảng 1 - 2% trong cơ cấu GRDP của Đà Nẵng vào năm 20301

- Về nông nghiệp, hình thành các khu, vùng nông nghiệp công nghệ cao, nông 
nghiệp sạch để tạo ra các sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường. Tập trung quản lý, 
bảo vệ diện tích 3 loại rừng, triển khai thực hiện đúng quy định về chính sách trồng rừng 
thay thế và phát triển trồng rừng kinh tế. 

- Về lâm nghiệp, tập trung vào việc bảo tồn khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, 
ứng dụng công nghệ trong việc trồng rừng sản xuất, tiếp tục phủ xanh các đồi núi, khu 
vực khai thác khoáng sản nhằm nâng cao độ che phủ rừng, đa dạng sinh học, khôi phục 
môi trường, cảnh quan, bảo tồn và bảo vệ sinh thái, ứng phó biến đổi khí hậu. Các khu 
vực rừng sản xuất có điều kiện thuận lợi, nhất là khu vực ven các tuyến sông, trong quá 
trình triển khai có thể xem xét chuyển đổi sang đất nông nghiệp.

- Về thủy sản, môi trường biển, sông, hồ sẽ được duy trì để đảm bảo tái tạo và phát 
triển các nguồn lợi thủy sản. Đầu tư nâng cấp cảng cá, phát triển dịch vụ hậu cần nghề 
cá, khai thác hải sản xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo, ứng dụng công nghệ cao và 
hiện đại hóa nghề khai thác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và thân thiện môi trường, 
bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Phát triển toàn diện và bền vững hoạt động đánh bắt xa bờ để 
có thể khai thác hết tiềm năng biển, đặc biệt là gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của tổ 
quốc. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần nghề cá, hoàn 
thành mục tiêu xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm thủy sản Vùng KTTĐ miền Trung. 

2.3. Quy hoạch và phát triển đô thị 

Phát triển Đà Nẵng trở thành đô thị hiện đại, hài hòa với thiên nhiên, bảo tồn và 
phát triển bản sắc đặc trưng của đô thị biển - sông - núi; trong đó, các khu đô thị sẽ phát 
triển theo hướng đô thị sinh thái, đô thị xanh. Thành phố sẽ phát triển theo phân khu ứng 
với từng thời kỳ cụ thể, phát triển đi từ khu vực trung tâm thành phố, mở rộng dần theo 
thời gian, nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất để tăng thu ngân sách và đẩy nhanh tốc 
độ quay vòng vốn cho chủ đầu tư. Định hướng phát triển không gian đô thị tổng thể gồm 
03 vùng đô thị đặc trưng: vùng ven mặt nước; vùng lõi xanh; vùng sườn đồi; cùng với một 
vùng sinh thái. Toàn thành phố Đà Nẵng được chia thành 12 phân khu: Phân khu sinh 
thái phía Tây; Phân khu sinh thái phía Đông; Phân khu ven sông Hàn và bờ Đông; Phân 
khu ven vịnh Đà Nẵng; Phân khu Cảng biển Liên Chiểu; Phân khu Công nghệ cao; Phân 
khu trung tâm lõi xanh: Phân khu đổi mới sáng tạo; Phân khu sân bay; Phân khu đô thị 
sườn đồi; Phân khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Phân khu dự trữ phát triển.

2.4. Giáo dục, đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe

- Tập trung phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo hiện tại và toàn diện hướng tới 
xây dựng một thế hệ công dân toàn cầu mới cho thành phố, đáp ứng nhu cầu nhân lực 

1 Quyết định 393/QĐ-TTg ngày 18.3.2020.
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chất lượng cao, có khả năng thích ứng kịp thời với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững 
của thành phố trong thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Xây dựng và phát triển ngành y tế Đà Nẵng thành trung tâm khám chữa bệnh chất 
lượng cao của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cao 
cấp, phục vụ cho khách quốc tế trong lĩnh vực du lịch chữa bệnh. Đẩy mạnh xã hội hóa 
lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe. Kiểm soát và làm tốt công tác y tế dự phòng trên địa bàn 
thành phố. Trong đó, phấn đấu đến năm 2030, tiếp tục duy trì 100% xã phường đạt Bộ 
tiêu chí quốc gia về y tế xã theo quy định của Bộ Y tế; 97% người dân được quản lý sức 
khỏe, tỷ trọng giường bệnh khối y tế tư nhân chiếm từ 20% trở lên; đạt các chỉ tiêu quản 
lý bệnh tật cơ bản và trên 98% người dân hài lòng với các dịch vụ y tế. 

2.5. Chương trình nhân văn 

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chương trình, đề 
án của Chương trình "Thành phố 5 không, 3 có”, Chương trình “Thành phố 4 an”, đồng 
thời bổ sung thêm một số nội dung, mục tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế. Đảm 
bảo bao phủ chăm sóc sức khỏe cho toàn dân; hoàn thành phổ cập trung học phổ thông 
cho người dân trong độ tuổi đi học; đảm bảo phúc lợi xã hội cho đại bộ phận đa số người 
dân để đạt hiệu quả tăng trưởng bao trùm. Đến năm 2030, ít nhất 65% lực lượng lao động 
trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội; trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính 
thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ 
tuổi; ít nhất 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Đảm 
bảo 100% người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng được 
hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng; 100% người cao tuổi cô đơn 
không nơi nương tựa; trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, người khuyết tật nặng không ai chăm sóc 
được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Phấn đấu hàng năm giảm 20%/tổng số hộ 
nghèo còn sức lao động theo chuẩn nghèo đa chiều theo từng giai đoạn.

2.6. Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 

Triển khai thực hiện tốt Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” nhằm: 
(i) Phấn đấu đến năm 2025, thành phố đáp ứng các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra, có lộ trình 
đến năm 2030 theo hướng đô thị sinh thái; tạo chất lượng môi trường tốt cho người dân, 
các nhà đầu tư, cho du khách trong và ngoài nước khi đến với thành phố Đà Nẵng; (ii) 
Phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm và suy thoái môi trường tại các khu dân cư, khu công 
nghiệp, vùng ven biển và các khu vực cảnh quan tự nhiên; đảm bảo chất lượng môi 
trường nước, đất, không khí theo quy chuẩn; đặc biệt chú trọng đến các vấn đề khắc phục 
ô nhiễm không khí do giao thông vận tải, quản lý môi trường đô thị, công nghiệp, xây 
dựng, quản lý chất thải nguy hại; (iii) Khai thác hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, 
khoáng sản, nguồn nước, rừng, đảm bảo cân bằng sinh thái, chủ động ứng phó với biến 
đổi khí hậu; xây dựng các quy trình, hệ thống thông minh cho việc quản lý các nguồn tài 
nguyên và thiên nhiên; (iv) Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về môi trường, nâng cao 
nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, làm cho ý thức bảo vệ môi trường trở thành 
thói quen, đi sâu vào nếp sống của mọi tổ chức, người dân.
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2.7. Quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng

 Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, 
thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững 
chắc trên địa bàn; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, biển, đảo, chú trọng vai trò của 
Đà Nẵng đối với Biển Đông; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động 
chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ trong mọi 
tình huống, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã 
hội; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần yêu nước, huy động 
sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và 
tệ nạn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; thực hiện tốt nhiệm vụ về quốc 
phòng, an ninh của Đà Nẵng đối với khu vực miền Trung và cả nước.

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, 
vững mạnh. Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong 
Đảng bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, đạo đức và năng lực công tác tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung làm tốt công 
tác tư tưởng, xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm túc nguyên 
tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, 
kỷ luật trong Đảng gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng. Triển khai hiệu quả Nghị định số 34/2021/NĐ-CP của Chính 
phủ ngày 29.3.2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị quyết 
số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, nhất là rà soát, điều 
chỉnh, bổ sung, ban hành quy chế làm việc của cấp ủy các cấp đảm bảo phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương. 

Phát huy cao độ sự đồng thuận của xã hội. Đối với một số mặt nổi cộm, cần tìm mọi 
cách khắc phục hiệu quả; kịp thời ngăn ngừa, vô hiệu hóa các phần tử xấu, phản động, lợi 
dụng chống phá; chủ động phát hiện các vấn đề từ xa, không để xảy ra bị động, bất ngờ. 

Thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Nâng cao năng lực, hiệu 
lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, công vụ; xây dựng chính 
quyền điện tử, tăng cường thực hiện cơ chế một cửa liên thông, kết nối điện tử trong giải 
quyết các thủ tục hành chính.

2.8. Liên kết Vùng

Để phát huy tốt vai trò, vị trí của thành phố Đà Nẵng trong Vùng kinh tế trọng điểm 
miền Trung - Tây Nguyên, trong thời gian tới thành phố cần:

- Thúc đẩy hơn nữa các mối liên kết phát triển với cả Vùng KTTĐ miền Trung và 
Tây Nguyên, trước hết là liên kết về giao thông đường bộ theo trục dọc nối với Quảng 
Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên về phía Nam, với Thừa Thiên Huế về phía Bắc và 
trục ngang kết nối hệ thống cảng biển, sân bay với khu vực Tây Nguyên để phát huy vị trí 
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cửa ngõ phía Đông của Đà Nẵng, mở rộng hợp tác với khu vực tiểu vùng sông Mê Kông, 
khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á.

- Thúc đẩy triển khai cơ chế, chính sách đổi mới sáng tạo, đưa Đà Nẵng thành trung 
tâm hỗ trợ khởi nghiệp và đào tạo doanh nghiệp, tạo lan tỏa và dần tạo thành phố có vị 
thế như một trung tâm R&D trên một số hướng đối với hoạt động du lịch, nông nghiệp, 
công nghiệp thông minh trong khu vực. Hàng năm có kế hoạch tổ chức các buổi hội nghị 
giới thiệu thành quả phát triển đến các hiệp hội, doanh nghiệp cơ quan, tổ chức nhà nước 
nghiên cứu ứng dụng, đồng thời đóng vai trò trung gian kết nối giữa các tổ chức có nhu 
cầu tìm hiểu.

- Phát huy lợi thế môi trường, không gian sống và làm việc bậc nhất miền Trung để 
thúc đẩy đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong một số lĩnh vực 
lãnh đạo quản lý, khoa học công nghệ, giao thông vận tải, dịch vụ, du lịch, chế biến, chế 
tạo... đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý và sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0 cũng như đặc điểm, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của vùng. 
Thúc đẩy giáo dục khởi nghiệp và vai trò của trung tâm khởi nghiệp quốc gia, dự kiến sẽ 
hình thành trên địa bàn thành phố. 

- Phát triển một trung tâm trung chuyển quốc tế với cảng biển và cảng hàng không 
hiện đại, cửa ngõ kết nối giữa Vùng KTTĐ miền Trung với thế giới và khu vực; một địa 
chỉ du lịch đặc sắc và đẳng cấp cao, liên kết với các địa phương trong Vùng, có sức hấp 
dẫn mạnh mẽ du khách toàn cầu, đặc biệt là nâng tầm Vùng du lịch trọng điểm miền 
Trung về chất lượng dịch vụ và khác biệt sản phẩm. Tăng cường và mở rộng liên kết đầu 
tư, hình thành các trung tâm và chuỗi du lịch - dịch vụ gắn với con đường di sản văn hóa 
thế giới; liên kết với các địa phương theo trục Hành lang kinh tế Đông - Tây để khai thác 
tốt các hoạt động dịch vụ vận tải.

- Xúc tiến thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao, phát triển các ngành công nghiệp 
sử dụng thiết bị, công nghệ cao. Từng bước phát triển ngành công nghiệp môi trường. 
Trên nền tảng của ngành công nghiệp công nghệ thông tin và các ngành công nghệ cao 
khác, tạo điều kiện tham quan, tiếp xúc để khai thác và chuyển giao ứng dụng cho thị 
trường miền Trung - Tây Nguyên thông qua các phiên hội chợ công nghệ vùng, hội nghị 
kết nối đầu tư...

- Tăng cường liên kết với tỉnh Quảng Nam và các tỉnh Tây Nguyên về lưu trữ và 
điều tiết nguồn nước ngọt, đặc biệt là trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn, có ảnh hưởng 
trực tiếp đến nhiều hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng.

25 năm thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã trải qua nhiều thăng trầm 
để phát triển. Trong quá trình vươn mình lớn lên đó, tin rằng một Đà Nẵng non trẻ ngày 
nào nay đã trưởng thành và chuẩn bị đủ hành trang để bước vào giai đoạn khẳng định 
vai trò, vị thế của mình trong khu vực và trên đấu trường quốc tế. Cùng với những định 
hướng đúng đắn, Đà Nẵng nhất định đi đến được các mục tiêu phát triển đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra./.
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ĐÀ NẴNG:
25 NĂM TRỖI DẬY VÀ KHẲNG ĐỊNH

☐  PGS.TS. TRẦN ĐÌNH THIÊN*

* Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đà Nẵng nằm ở một tọa độ địa lý - lịch sử quốc gia đặc biệt, là đô thị đóng 
vai trò ngày càng quan trọng trong quá trình phát triển hiện đại của vùng 
duyên hải Trung Bộ và cả nước.

Năm 1997, Đà Nẵng tách khỏi Quảng Nam, trở thành thành phố trực thuộc Trung 
ương, xác lập vị thế độc lập (tương đối) và tư thế “trung tâm” trong liên kết phát triển 
Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Hai mươi lăm năm đã trôi qua kể từ đó - quãng thời gian không dài nhưng vô cùng 
sôi động, đậm đặc các biến cố lịch sử. Hai mươi lăm năm nỗ lực không ngừng nghỉ để 
định hình nên chân dung một “Thành phố đáng sống” đầy tự hào, với bảng thành tích 
phát triển đặc biệt ấn tượng.

Quãng thời gian 25 năm là đủ dài để Đà Nẵng nhìn lại, suy ngẫm và đúc kết các bài 
học, định hướng tương lai, định hình tầm nhìn mới và tiếp tục vươn lên.

1. 25 năm đổi đời và tạo lập vị thế mới

Đà Nẵng luôn gắn bó máu thịt với Quảng Nam, luôn là nhau và luôn thuộc về nhau. 
Đó không chỉ là một chân lý thuộc về lịch sử. Nó là chân lý xuyên suốt lịch sử. 

Việc Đà Nẵng tách khỏi Quảng Nam năm 1997 không phải để thay đổi chân lý nói 
trên mà là tiếp tục khẳng định nó ở một tầm thế mới: xác lập “tư cách hành chính” mới 
cho đô thị Đà Nẵng - tư cách thành phố trực thuộc Trung ương. Nhờ “tư cách” mới, Đà 
Nẵng có không gian cơ chế - chính sách rộng mở hơn, phù hợp với các điều kiện phát 
triển mới thuận lợi hơn để bay lên, qua đó, góp phần mở ra cơ hội phát triển mới cho 
Quảng Nam và vùng duyên hải miền Trung, bằng việc tạo thế liên kết phát triển vùng, 
mà vai trò trung tâm được giao phó cho Đà Nẵng.

Hai mươi lăm năm qua, với vị thế độc lập của thành phố trực thuộc Trung ương và 
vai trò trung tâm phát triển vùng, Đà Nẵng đã vươn dậy mạnh mẽ, làm một cuộc đổi đời 
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đúng nghĩa. Việc so sánh một số chỉ số phát triển chủ yếu của thành phố năm 20191 so 
với năm 1997 (tức là sau 13 năm tách tỉnh) xác nhận điều đó:

- GRDP (theo giá so sánh 2010): tăng 8 lần.2

- GRDP/người: tăng 8,3 lần, từ 502 USD lên 4.171 USD.3

- Vị thế kinh tế quốc gia của Đà Nẵng (% GDP): tăng từ 1,22% lên 1,88%.4

- Đóng góp (thu) ngân sách: tăng 23 lần

- Số lượng doanh nghiệp (2020): tăng 2,7 lần. 

- Số dự án FDI cấp mới và tăng thêm: liên tục tăng từ 2 dự án (năm 2000) lên 133 
dự án (năm 2019).

- Khách du lịch đến: tăng gần 55 lần (đạt gần 8,7 triệu lượt năm 2019).

Đó là những con số - thành tích thật sự ấn tượng. Chúng không đơn thuần thể hiện 
xu thế đi lên tiệm tiến, theo kiểu “năm sau cao hơn năm trước” mang đậm chất “thành 
tích chủ nghĩa”. Chúng phản ánh khí thế bứt phá và xu thế tiến vượt trên hầu như tất cả 
các phương diện của thành phố biển Đà Nẵng. 

25 năm qua, không nhiều địa phương đạt được thành tích tương tự.

Tuy nhiên, còn có những kết quả khác phản ánh chính xác hơn thực chất trỗi dậy, 
vươn lên của Đà Nẵng, đậm “chất Đà Nẵng” hơn. 

Hãy nhìn vào: i). sự thay đổi chân dung đô thị; ii). bước tiến thể chế mạnh mẽ trong 
hành trình thị trường - hiện đại hóa của Đà Nẵng qua chặng đường “tách tỉnh”.

Thứ nhất, về chân dung đô thị, chỉ xin giới thiệu vài hình ảnh so sánh, ít nhưng đủ 
để lột tả mức độ “thay da đổi thịt” của Đà Nẵng trong 30 năm qua.

Hai cặp bức ảnh so sánh trên phản ánh điểm cốt lõi trong quá trình đi lên của Đà 
Nẵng 25 năm qua: xu thế hiện đại hóa và sự thay đổi đẳng cấp phát triển. Chúng cho thấy 
Đà Nẵng không chỉ lớn lên nhanh chóng về quy mô mà còn tạo được khác biệt căn bản 
về tầm và thế.

1 Để tính thành tựu phát triển 25 năm, đáng ra phải so sánh kết quả Đà Nẵng đạt được năm 2021 với 
năm 1997. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có số liệu thống kê năm 2021. Mặt khác, do tình thế đặc 
biệt (dịch COVID-19 tác động tiêu cực rất mạnh đến Đà Nẵng) nên việc so sánh kết quả năm 2020 
với 1997 không phản ánh thật chính xác thành quả mà Đà Nẵng đạt được. Việc so sánh kết quả đạt 
được năm 2019 - năm trước khi dịch COVID-19 xảy ra - với năm 1997, vì thế giúp phản ánh chính 
xác hơn thành tích mà Đà Nẵng thực sự đạt được.

2 Nếu lấy năm 2020 để so với năm 1997, mức tăng GRDP chỉ còn 7,4 lần, do GRDP của Đà Nẵng năm 
2020 tăng trưởng “âm” 8%.

3 Tương tự chú thích (2), kết quả so sánh năm 2020 chỉ 7,4 lần thay vì 8,3 lần của năm 2019 (do 
GRDP/người tăng trưởng “âm” gần 11% so 2019).

4 Tương tự, kết quả so sánh năm 2020 chỉ là 1,64% thay vì 1,88% khi so năm 2019.
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Để minh chứng thêm cho nhận định này, có thể kể tên nhiều công trình đẹp và đặc 
sắc khác của Đà Nẵng - Khu du lịch Bà Nà Hills với cầu Vàng độc đáo, InterContinental 
Da Nang Sun Peninsula Resort độc nhất vô nhị, hay cầu Rồng, Lễ hội pháo hoa quốc tế 
đặc sắc... - tất cả đều có giá trị khẳng định khả năng bứt phá, đẳng cấp phát triển vượt 
trội, tính đặc sắc và sự khác biệt của một thành phố du lịch biển đi sau nhưng vươn 
nhanh lên tầm cỡ quốc tế.
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Thứ hai, sức vươn thể chế, được thể hiện qua thành tích của Đà Nẵng trong bảng 
xếp hạng PCI (năng lực cạnh tranh cấp tỉnh)1 suốt 15 năm qua.

Qua 15 năm xếp hạng PCI (từ 2006 đến 2020), trong bảng xếp hạng quốc gia, thành 
tích của Đà Nẵng là vượt trội: bảy năm xếp thứ 1, ba năm xếp thứ 2, bốn năm xếp thứ 5 
và chỉ có một năm (2012) xếp thứ 12.

Bảng thành tích thể chế này cho đến nay vẫn là “vô đối”, cả về tầm cao lẫn mức độ 
“trường kỳ”, khi so sánh với tất cả các địa phương khác trong nước.2 

Bảng thành tích đó cho thấy điều gì? Nó cho thấy Đà Nẵng là địa phương đã giải 
quyết thành công nhất khâu mấu chốt của quá trình phát triển kinh tế thị trường: sự tín 
nhiệm của doanh nghiệp dành cho chính quyền địa phương. Xin nhớ rằng doanh nghiệp 
và chính quyền là hai lực lượng thể chế quyết định của nền kinh tế thị trường.

Có cơ sở lý luận và thực tiễn để khẳng định rằng chính việc giữ vững “ngôi vị cao” 
trong bảng xếp hạng PCI là yếu tố chủ chốt và xuyên suốt bảo đảm cho sự phát triển vượt 
bậc và trường kỳ của Đà Nẵng thời gian qua. 

Việc nêu ra và nhấn mạnh hai tuyến thành tích nêu trên (tuyến “cơ cấu” và tuyến 
“thể chế”) hàm ý rằng trong nỗ lực phát triển 25 năm qua, Đà Nẵng đã không cố chạy đua 
theo các thành tích ngắn hạn, không thiên lệch về các kết quả “định lượng” có phần dễ 
dãi. Trên thực tế, Đà Nẵng luôn dành sự quan tâm đúng mức cho chất lượng phát triển 
thành phố trên cả hai phương diện: cơ cấu và thể chế. 

Tất nhiên, quá trình phát triển của Đà Nẵng thời gian qua cũng trải qua những 
bước thăng trầm, phải trả giá cho những yếu kém và sai lầm trong quản lý điều hành phát 
triển. Nhưng chính qua đó, Đà Nẵng đã đúc kết, thu về nhiều bài học quý báu để vượt 
qua yếu kém, tiếp tục tiến lên. 

Đánh giá thực tế này, trên quan điểm phát triển và với cách nhìn biện chứng, không 
thể không nhận thấy rằng cũng như cả nước đang trong quá trình chuyển đổi và phát 
triển, trong nỗ lực đổi mới, vượt qua “cái cũ” để đạt được cấu trúc phát triển hoàn toàn 
mới - kinh tế thị trường mở cửa, cạnh tranh và hội nhập quốc tế - khó có địa phương nào, 
nhất là những địa phương dám đi đầu cải cách, tiên phong mở lối, tránh khỏi những va 
vấp, sai sót, đụng chạm, thậm chí làm đổ vỡ những gì vốn có, đã tích đọng nhiều năm và 
hóa thành “máu thịt”, thành lề lối phát triển quen thuộc không dễ gì từ bỏ. 

1 PCI là chỉ số đánh giá chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền cấp tỉnh nhằm thúc đẩy phát 
triển doanh nghiệp. Đây là chỉ số đặc biệt quan trọng phản ánh trình độ “điều hành” kinh tế thị 
trường của chính quyền địa phương.

2 Có lẽ một phần do quan niệm, một phần do những khuyết điểm thể chế mà chính quyền Đà Nẵng 
mắc phải trong thời gian qua, thành tích PCI nổi bật của Đà Nẵng có thể chưa được chú ý đánh giá 
đúng tầm. Tuy nhiên, trên quan điểm phát triển kinh tế thị trường hiện đại, đây phải được coi là 
một trong những tuyến vấn đề quan trọng bậc nhất trong việc thúc đẩy phát triển.
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Vượt qua cái cũ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Đó là một quá trình luôn mang tính 
“đánh đổi”. Theo nghĩa đó, giống một số địa phương khác, quá trình phát triển của Đà 
Nẵng 25 năm qua cũng là một quá trình “đánh đổi”. Song, nhìn tổng thể và dài hạn, thành 
tích đạt được của Đà Nẵng vẫn là mặt nổi bật, vẫn là xu thế chủ đạo, là yếu tố quyết định 
định hướng tương lai của thành phố.

2. Những bài học quý báu

Hai mươi lăm năm qua giúp Đà Nẵng đúc kết cho mình nhiều bài học quý báu, 
trong đó, có cả những bài học đáng được coi là “xương máu”.

Trong phạm vi bài viết này, xin không liệt kê lại tất cả những bài học đó, chỉ xin 
được nhấn mạnh một số điểm được coi là có giá trị lịch sử nổi bật, trên quan điểm hướng 
tới tương lai.

2.1. Bài học thứ nhất: biết kết hợp lợi thế tự nhiên và xu thế thời đại

Đà Nẵng đã nhận diện đúng xu thế thời đại (thị trường - mở cửa - hội nhập quốc 
tế) và lợi thế tự nhiên mang tính tiềm năng của mình, kết hợp chúng để tạo thành sức 
mạnh cộng hưởng mới. Đà Nẵng đã chọn phát triển du lịch “đẳng cấp” làm ngành mũi 
nhọn, là một trong những địa phương đầu tiên thực hiện định hướng chiến lược này theo 
tinh thần biến “bất lợi thế phát triển truyền thống” (biển, cát, nắng, gió, núi/bao gồm núi 
đá Ngũ Hành Sơn/vốn là những yếu tố bất lợi thế của phương thức phát triển dựa chủ 
yếu vào việc khai thác các nguồn lực và nguồn lợi tự nhiên thô sơ của nền nông nghiệp 
và công nghiệp truyền thống) thành “lợi thế phát triển ‘trời cho’ hiện đại”. Cách tiếp cận 
phát triển này thực sự mang tính đổi mới và đột phá, giúp Đà Nẵng phát hiện ra chính 
mình và khẳng định vị thế đích thực của mình trong quá trình phát triển hiện đại của cả 
nước trong thế mở cửa - hội nhập quốc tế.

2.2. Bài học thứ hai: Liên kết, tạo cộng hưởng phát triển

Gắn liền với việc lựa chọn phương thức phát triển lấy du lịch làm ngành mũi nhọn 
- trọng điểm, Đà Nẵng luôn đặt mình trong thế liên kết với các địa phương khác, đặc 
biệt là các địa phương - láng giềng máu thịt trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, 
trước hết là Quảng Nam và Thừa Thiên Huế, như hai “cánh đại bàng”, tạo cộng hưởng sức 
mạnh của “Con đường di sản miền Trung” để cùng bay lên và bay xa. Đó cũng là cách 
Đà Nẵng thực hiện chức năng được “giao phó” khi được “nâng cấp” thành “Thành phố 
trực thuộc Trung ương”: Trung tâm phát triển Vùng, là tọa độ “hội nhập quốc tế - hội tụ 
nguồn lực - lan tỏa phát triển” của Vùng duyên hải Trung Bộ và Tây Nguyên.

2.3. Bài học thứ 3: Phát huy thế mạnh lịch sử - văn hóa

Là một tọa độ quan trọng trong “Con đường di sản văn hóa miền Trung”, với vị thế 
kết nối - hội nhập - lan tỏa phát triển, Đà Nẵng đã tập trung phát huy nội lực văn hóa - 
lịch sử, hội tụ trong di sản văn hóa (Bảo tàng Điêu khắc Chăm “độc nhất vô nhị”), kết 
tinh lại trong tính cách người Quảng Nam - Đà Nẵng, với các phẩm chất “thẳng thắn, 
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trung thực, nhân hậu, hiếu khách”, tạo thành nền tảng và nguồn động lực phát triển quan 
trọng nhất. Tính cách, phẩm chất đó chính là căn cốt tạo lòng tin cho du khách đến Đà 
Nẵng, để họ luôn cảm nhận được ở nơi đây tình cảm chân thành, sự thân thiện, lòng 
quý trọng và cảm giác an toàn. Đó chính là những yếu tố cấu thành linh hồn của cái gọi 
là “miền đất đáng sống” mà Đà Nẵng luôn nỗ lực trở thành và cống hiến cho du khách 
trong chiến lược phát triển của mình.

Kiên định với lập trường phát triển bền vững với cốt cách sinh thái - nhân văn, Đà 
Nẵng dường như rất “dễ dàng” hiện thực hóa những mục tiêu “cao cả” (nhưng thường 
mang tính khẩu hiệu và đậm chất “hô hào”) thành điều bình thường và lẽ tự nhiên trong 
đời sống của mỗi người dân. Khẩu hiệu “Đà Nẵng 5 không, 3 có, 4 an”1 được triển khai 
kiên trì, liên tục trong hàng chục năm và không hề mang tính hình thức. Trên thực tế, 
chúng đóng vai trò là định hướng chiến lược “trục” để xây dựng “Đô thị đáng sống” mang 
đậm chất văn hóa Quảng Nam - Đà Nẵng.

2.4. Bài học thứ tư: Nghệ thuật “mượn sức” để phát triển

Đà Nẵng năm 1997 vốn có một xuất phát điểm thấp. Sự trỗi dậy đáng tự hào sau 25 
năm của thành phố có công lao đóng góp quyết định của lực lượng doanh nghiệp, đặc 
biệt là doanh nghiệp tư nhân, với sự “tiên phong dẫn dắt” của các doanh nghiệp lớn - 
những nhà đầu tư chiến lược. Sun Group, VinGroup, VietJet, BRG, Mường Thanh… là 
những cái tên đại diện cho lực lượng doanh nghiệp đó.

Có thể nói sự hiện diện của nhiều nhà đầu tư chiến lược “quốc tịch Việt” tại Đà 
Nẵng là một điểm đặc sắc trong quá trình phát triển Đà Nẵng. Đây là một trong số các 
nguyên nhân quan trọng, thậm chí là nguyên nhân quan trọng nhất, giải thích thành 
công của Đà Nẵng cho đến ngày hôm nay. Có lẽ khó có thể nghi ngờ tính đúng đắn của 
nhận định này.

Tuy nhiên, lại cần được giải thích sự “hội tụ” các “đại bàng Việt” ở Đà Nẵng - điều 
chỉ thấy ở rất ít các địa phương khác - bằng việc chính quyền thành phố Đà Nẵng, trong 
nhiều năm trời, đã kiên trì theo đuổi một chiến lược thu hút đầu tư thông minh: “chiến 

1 Chương trình “5 không” thực hiện từ năm 2000, với các mục tiêu “Không có hộ đói, không có người 
mù chữ, không có người lang thang xin ăn, không có người nghiện ma túy không được kiểm soát 
trong cộng đồng, không có giết người để cướp của”.

Chương trình “3 có” thực hiện từ năm 2005 với 3 mục tiêu “Có nhà ở, Có việc làm, Có nếp sống văn 
minh đô thị” là bước tiếp theo chương trình “Thành phố 5 không”.

Chương trình “4 an”, thực hiện từ năm 2016 với 4 mục tiêu “An ninh trật tự, An toàn giao thông, An 
toàn vệ sinh thực phẩm, An sinh xã hội” kế thừa có chọn lọc, tổng hợp và phát triển các chương 
trình “5 không”, “3 có”, đồng thời tích hợp, bổ sung một số nội dung mới nhằm đáp ứng các nhu 
cầu mới phù hợp với điều kiện xã hội, thực tiễn phát triển mới của thành phố.

Những kết quả mà 3 chương trình này đạt được đều thực chất và nổi bật, làm cho 3 chương trình trở 
thành thương hiệu phát triển của Đà Nẵng.
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lược mượn sức”, nỗ lực “săn đại bàng” - mời gọi các nhà đầu tư chiến lược từ khắp cả 
nước về phát triển Đà Nẵng. 

Rõ ràng, có một mối liên hệ nhân quả giữa bảng thành tích PCI suốt 15 năm của Đà 
Nẵng với kết quả thu hút các nhà đầu tư chất lượng cao và thành tích phát triển nổi bật 
của thành phố. Việc mời gọi các “đại bàng Việt” đến “làm tổ” giúp định hình chân dung 
“đẳng cấp” cao của thành phố là lựa chọn thực sự thông minh và đúng đắn. Nó thể hiện 
“tầm nhìn phát triển” theo đúng logic thị trường: khuyến khích tinh thần cạnh tranh thị 
trường và đua tranh phát triển “tầm cao”.

Cần có những nghiên cứu sâu, cụ thể về mối liên hệ này. Việc thu hút được các nhà 
đầu tư lớn vào Đà Nẵng chứa đựng trong nó nhiều khía cạnh cơ chế và chính sách đáng 
được mổ xẻ kỹ lưỡng. Điều đó cho phép rút ra nhiều bài học thiết thực, không chỉ để giúp 
hiểu rõ quá khứ mà còn giúp giải quyết nhiều vấn đề phát triển của giai đoạn tới của Đà 
Nẵng [và cả của các địa phương khác].

2.5. Bài học thứ năm: Khát vọng vươn lên không ngừng, luôn đặt mình trong cuộc 
đua tranh phát triển quốc tế

Trước đây, hầu như hàng năm, vào đầu năm, Đà Nẵng đều tổ chức một hội thảo 
khoa học, mời các chuyên gia và nhà khoa học đến thảo luận về tương lai của thành phố, 
định vị Đà Nẵng trong cuộc đua tranh phát triển khu vực và thế giới. Cùng với nhiều 
cách tiếp cận xây dựng chiến lược khác, những cuộc hội thảo này đã góp phần (luôn) làm 
mới tư duy phát triển hướng tới mục tiêu phát triển cao hơn của Đà Nẵng, củng cố quyết 
tâm thực hiện khát vọng đua tranh phát triển của thành phố, thu nạp thêm sáng kiến để 
giải quyết các vấn đề phát triển đang và sẽ đặt ra cho thành phố.1

Kiên định về lập trường, song mặt khác, Đà Nẵng lại luôn coi đổi mới - sáng tạo là 
động lực chủ đạo dẫn dắt phát triển và luôn khuyến khích cao độ tinh thần đổi mới - sáng 
tạo, thường xuyên làm mới chân dung và hình ảnh Đà Nẵng, tăng cường sức hấp dẫn của 
Đà Nẵng đối với thế giới (đối tác, du khách và bè bạn). Ngoài nỗ lực biến mình thành đô 
thị du lịch biển tầm cao trong khu vực và thế giới, trong khoảng 10 năm trở lại đây, trong 
khuôn khổ định hướng quốc gia, cùng với việc tiếp tục phát triển đô thị du lịch đẳng cấp, 
Đà Nẵng còn chủ trương xây dựng đô thị thông minh - đổi mới - sáng tạo, với hạt nhân 
là trung tâm công nghệ cao của quốc gia.

Đại dịch COVID-19 với những tác động tiêu cực to lớn mà nó gây ra cho ngành du 
lịch càng củng cố quyết tâm của Đà Nẵng xây dựng một đô thị định hướng công nghệ và 
trí tuệ như vậy. 

1 Tôi cảm nhận được rằng chính qua các cuộc hội thảo này, tư duy phát triển Đà Nẵng được hình 
thành sớm, với lập trường “tạo khác biệt và đẳng cấp”, coi đây là cốt lõi của chiến lược phát triển đô 
thị được lựa chọn ngay từ đầu và luôn được kiên định thực hiện.
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Trên đây chỉ là một số bài học kinh nghiệm phát triển, chủ yếu là các bài học phát 
triển kinh tế, đúc kết từ thực tiễn phát triển Đà Nẵng 25 năm qua. Thực tiễn của Đà Nẵng 
còn chứa đựng nhiều bài học khác, cần được tiếp tục mổ xẻ, đúc kết và chia sẻ. 

3. Làm gì cho chặng đường phía trước? 

Đà Nẵng đã tiến vượt một cách vững vàng suốt 25 năm qua. Đà Nẵng đã kiên cường 
chống dịch COVID-19 trong 2 năm qua và có thể nói, đã “trụ hạng” thành công. 

Hiện nay, nhiệm vụ phục hồi nền kinh tế sau 2 năm dịch COVID-19 đang được đặt 
ra. Đồng thời, Đà Nẵng cũng đang thảo luận các định hướng chiến lược phát triển mới, 
để thích ứng với những điều kiện mới, trên nền tảng công nghệ cao (bao hàm nền kinh 
tế số) và tính bất định rất cao.

Xin đơn cử hai định hướng lớn trong số đó: một là chiến lược xây dựng Đà Nẵng 
thành trung tâm đổi mới - sáng tạo - công nghệ cao quốc gia; hai là dự án xây dựng Đà 
Nẵng thành trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, dựa trên nền tảng công nghệ cao, trong 
bối cảnh toàn cầu hóa và với cấu trúc chức năng mới. 

Đương nhiên, Đà Nẵng không coi nhẹ những lợi thế cơ bản vốn có, cũng không thể 
bỏ mặc vốn liếng quý báu là một trung tâm du lịch biển quốc tế đẳng cấp cao đã được tạo 
dựng trong mấy chục năm qua. 

Nhưng để phát huy hết năng lực còn dồi dào của mình, cũng là để tránh, để giảm 
thiểu những rủi ro kiểu COVID gây ra, việc Đà Nẵng định hướng chiến lược phát triển 
thành những trung tâm chức năng mới (khoa học - công nghệ và dịch vụ tài chính) tầm 
cỡ quốc tế là cách tiếp cận phát triển đúng đắn, phù hợp với xu thế thời đại, với sứ mệnh 
vùng - quốc gia của Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới. 

Đảng và Nhà nước cũng định hướng phát triển cho Đà Nẵng theo tinh thần như 
vậy, kèm theo đó là những điều kiện và cơ chế hỗ trợ tích cực.

Đó là các vấn đề đang đặt ra, còn cần được mổ xẻ, thảo luận để đưa ra những quyết 
sách đúng. Chắc chắn là không dễ dàng.

Nhưng 25 năm vừa qua cho thấy đối với Đà Nẵng, cả những điều khó nhất cũng đã 
được vượt qua. Và không chỉ 25 năm đó. Toàn bộ lịch sử của Đà Nẵng - can trường, gan 
góc, tất cả đều hướng tới mục tiêu “đáng sống” cho con người - tạo niềm tin vững chắc 
rằng tương lai với Đà Nẵng sẽ “không gì là không thể”.

Đà Nẵng đang hành động theo tinh thần đó. Và Đà Nẵng sẽ là như vậy./.
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUY HOẠCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

☐  TS. ĐẶNG HUY ĐÔNG*

* Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quy hoạch và Phát triển.
1 https://baodanang.vn/channel/5434/201004/thanh-tuu-phat-trien-kinh-te-thanh-pho-da-nang-

giai-doan-1997-2009-1996067/

Quy hoạch luôn đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng, xác định 
tầm nhìn, chiến lược dài hạn của một thành phố. Đặc biệt đối với thành 
phố Đà Nẵng, một bản quy hoạch tốt sẽ là bệ phóng để thành phố có 

những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), khẳng định vị thế là đầu tàu 
phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (KTTĐMT). Nhân dịp kỷ niệm 25 
năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, chúng ta hãy cùng nhau nhận 
diện, phân tích và đánh giá một cách khách quan những thành tựu cũng như những hạn 
chế tồn tại, để từ đó định hướng tốt hơn cho công tác quy hoạch, phát triển thành phố 
đáng sống, văn minh, hiện đại, phồn vinh, thịnh vượng và bền vững cho muôn thế hệ 
mai sau. 

Từ khi tách khỏi tỉnh Quảng Nam, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào 
năm 1997, thành phố Đà Nẵng đã liên tục thay đổi và phát triển nhanh chóng. Trước năm 
1997, Đà Nẵng đối mặt với nhiều khó khăn như cơ sở hạ tầng yếu kém, nền kinh tế chưa 
thực sự phát triển... Trước những khó khăn đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 
33-NQ/TW về: “Xây dựng và phát triển Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước”. Năm 2019, Bộ Chính trị cũng đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW 
về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, 
đặt ra những định hướng phát triển thành phố trở thành một đô thị khởi nghiệp, sáng 
tạo, trung tâm KT-XH của cả nước, hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của 
Vùng KTTĐMT - Tây Nguyên; hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng 
sống…

Trong 25 năm phát triển, Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Về kinh tế, 
quy mô GRDP giai đoạn 1997 - 2009 đã tăng 3,5 lần1, bình quân tăng 11,1%/năm; giai 



38

đoạn 2010 - 2019 đã tăng gấp đôi, bình quân 8%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo 
hướng Dịch vụ - Công nghiệp và Xây dựng - Nông, lâm, thủy sản. 

Trong giai đoạn 2010 - 2020, khu vực dịch vụ luôn dẫn đầu trong tăng trưởng kinh 
tế của thành phố. Đặc biệt, các dịch vụ du lịch, thương mại, nghỉ dưỡng đã phát triển 
thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, bước đầu đưa Đà Nẵng trở thành điểm 
đến du lịch lớn của khu vực và cả nước, đạt các giải thưởng danh giá về du lịch, sự kiện 
do các tổ chức có uy tín của thế giới và châu Á bình chọn và có khả năng cạnh tranh quốc 
tế với nhiều sự kiện lớn như: Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG5), Cuộc 
thi Thuyền buồm quốc tế Clipper Race, đăng cai Tuần lễ cấp cao APEC 2017… 

Trong giai đoạn 2010 - 2020, các ngành công nghiệp của thành phố duy trì tỷ trọng 
lớn trong quy mô GRDP của nền kinh tế; từ 14,6% trong cơ cấu GRDP thành phố năm 
2010, đến năm 2019 đã đạt 16,8%, và đến năm 2020 đạt 15,6% (giảm do ảnh hưởng của 
đại dịch COVID-19). Cơ cấu nội ngành công nghiệp chuyển dịch theo đúng định hướng 
tái cơ cấu ngành; ngành công nghiệp chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng lớn; ngành khai 
khoáng có tỷ trọng thấp và giảm dần. Các Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin 
(CNTT) tập trung (giai đoạn 1) được đầu tư tương đối hoàn thiện, hứa hẹn sẽ là động lực 
mới có tính quyết định đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố và toàn khu vực. 

Cơ cấu thành phần kinh tế của thành phố có sự chuyển biến khá rõ nét, thể hiện 
qua sự tham gia ngày càng sâu rộng của khu vực ngoài Nhà nước, đặc biệt là khu vực 
có vốn đầu tư nước ngoài. Theo đó, tỷ trọng nguồn vốn khu vực Nhà nước đã giảm từ 
68,92% năm 2010 xuống còn 23,47% năm 2019 và tỷ trọng của nguồn vốn khu vực ngoài 
Nhà nước tăng từ 30,67% năm 2010 lên tới 69,62% năm 2019. Nguồn vốn của khu vực 
đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng đang có xu hướng tăng mạnh, năm 2019 đạt 15,91% 
tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện của toàn thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, nhiều chính sách an sinh xã hội gắn liền với chương trình “thành phố 
5 không”, “3 có”, “4 an” đã nâng cao chỉ số phát triển con người của Đà Nẵng, chỉ số này 
luôn trong nhóm tốt nhất cả nước, chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được 
củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Ngoài những cột mốc thành tựu đã đạt được, thành phố cũng đang phải đối mặt 
với nhiều khó khăn, thách thức... Xu thế chững lại (GRDP giảm từ mức tăng trưởng 10 
- 11%1 giai đoạn 1997 - 2010 xuống còn khoảng 8% giai đoạn 2011 - 2019, riêng 2020 do 
đại dịch COVID-19 giảm còn -8%) cho thấy rõ mô hình phát triển dựa trên tài nguyên 
(chủ yếu là nguồn lực đất đai) đã tới hạn khi dư địa về đất đai không còn nhiều. Thực 
tế này đòi hỏi Đà Nẵng phải tìm giải pháp mới, động lực mới để phát triển KT-XH nếu 
không muốn bị kẹt trong bẫy thu nhập trung bình. 

1 Nguồn: https://cucthongke.danang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc?dinhdanh=433&cat=26
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Bản thân các lãnh đạo và cư dân của Đà Nẵng hẳn cũng đã nhận thức được những 
hạn chế trong các giai đoạn phát triển trước đây của thành phố, về phía Viện Nghiên cứu 
Quy hoạch và Phát triển, chúng tôi đồng ý với những nhận xét tổng quan về phát triển 
của thành phố. Quy mô nền kinh tế vẫn còn nhỏ, chưa phát huy hết tiềm năng; tốc độ 
tăng trưởng kinh tế đang có dấu hiệu chững lại so với mặt bằng chung cả nước và khu 
vực miền Trung - Tây Nguyên, chưa thực sự thể hiện rõ vai trò dẫn dắt phát triển Vùng 
KTTĐMT, đóng góp của Khoa học - Công nghệ (KHCN) trong phát triển KT-XH còn 
hạn chế. Cơ cấu kinh tế vẫn còn bất cập, trong khi nông nghiệp bị thu hẹp nhanh chóng 
thì công nghiệp, dịch vụ chưa tạo được những đột phá. Đà Nẵng mới chỉ tập trung vào 
dịch vụ du lịch và phát triển bất động sản; đóng góp của công nghiệp và xây dựng vào 
tăng trưởng kinh tế còn hạn chế; mới chỉ dựa trên khai thác lợi thế tĩnh; hạn chế trong 
việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực, năng suất lao động thấp. Vấn đề liên 
kết vùng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và kỳ vọng của Đà Nẵng do còn 
mang tính hình thức, thiếu cơ chế phối hợp phát triển kinh tế hiệu quả trong liên kết giữa 
các địa phương, chưa tạo ra được sức mạnh tổng hợp. 

Những hạn chế yếu kém trên đây có thể xuất phát từ việc chưa quan tâm phân tích 
đầy đủ những yếu tố tạo nên tăng trưởng dài hạn, bền vững để làm cơ sở xây dựng định 
hướng, tầm nhìn phát triển KT-XH của thành phố trong công tác quy hoạch; một phần 
là do trong tính toán tầm nhìn phát triển của quy hoạch trước chưa xét đến những lợi ích 
mang tính đột phá mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ mang lại. Từ đó dẫn đến một 
số hạn chế trong quy hoạch, cụ thể như:

Cho phép phát triển quá mức dự án đất nền nhà để ở, quy mô nhỏ đã hạn chế 
phát huy nâng cao giá trị đất đai trong dài hạn. 

“Đổi đất lấy công trình” là một chủ trương đúng đắn, mang tính tình thế khi ngân 
sách của địa phương còn hạn hẹp để phát triển kết cấu hạ tầng và mở rộng không gian 
thành phố. Nhưng chủ trương này thực hiện không dựa trên một bản quy hoạch được 
xây dựng với tầm nhìn dài hạn và mô hình tăng trưởng bền vững của thành phố, đã dẫn 
đến một đô thị phát triển theo xu hướng dàn trải, thấp tầng, hiệu quả sử dụng đất chưa 
cao. So với thời điểm bắt đầu phát triển năm 1997, diện tích đô thị nay đã tăng gần bốn 
lần, trong khi dân số chỉ tăng chưa đến 2 lần. Quỹ đất còn lại dành cho việc quy hoạch và 
phát triển hiện nay ngày càng khan hiếm và ở những vị trí bất lợi, xa trung tâm.

Mạng lưới, kết cấu hạ tầng chưa thực sự hợp lý. 

Hệ thống kết cấu hạ tầng là một phần quan trọng đảm bảo phát triển bền vững, 
hiệu quả của mọi hoạt động trong đô thị. Tuy nhiên, quy hoạch phân khu chức năng của 
thành phố hiện nay chưa thực sự rõ nét, còn mang tính thừa kế, chấp nhận những thực 
thể kinh tế tồn tại từ quá khứ, cùng với việc phát triển theo các nhu cầu tự phát của các 
doanh nghiệp trên địa bàn đã dẫn đến các hoạt động kinh tế quy mô manh mún, nhỏ lẻ 
và hiệu quả thấp, chưa tương xứng với tiềm năng; hệ thống kho bãi và dịch vụ logistics 
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của thành phố vẫn còn thiếu, chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu sản xuất và dự trữ của 
địa phương và vùng lân cận, chưa đáp ứng được nhu cầu vận tải hàng hóa quốc tế ngày 
một gia tăng qua khu vực Đà Nẵng. Điều này dẫn đến tình trạng cạn kiệt nguồn đất dự 
trữ, đặc biệt là quỹ đất dành cho các lĩnh vực giáo dục, cây xanh, thể thao, vui chơi giải trí 
và các phúc lợi xã hội khác, làm suy giảm bản sắc tự nhiên các khu vực nông thôn. Bên 
cạnh đó, trong phân bổ không gian, các doanh nghiệp thuộc cùng một chuỗi giá trị được 
đặt ở những địa điểm rời rạc, không tập trung, từ đó hạn chế sự liên kết, bổ trợ lẫn nhau 
giữa các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị, giảm lợi thế từ quy mô, do đó không bền vững.

Việc khai thác quỹ đất không có định hướng rõ ràng dẫn đến tình trạng xung đột 
lợi ích giao thông, môi trường giữa các hoạt động KT-XH trong cùng một khu vực. Một 
số công trình, dự án gây ô nhiễm, các khu công nghiệp vẫn còn nằm trong khu vực dân 
cư, khu trung tâm và khu du lịch. Ven sông Hàn - địa điểm lý tưởng để xây dựng, phát 
triển các dự án du lịch, thương mại nhưng lại xuất hiện một khu công nghiệp (KCN) ở 
khu vực này (KCN An Đồn) kéo theo đó là những hàng xe tải lũ lượt, ô nhiễm khói bụi 
và tiếng ồn, làm hạn chế sự phát triển đầy tiềm năng của du lịch, gây lãng phí quỹ đất 
quận Sơn Trà.

Tính kết nối, mạng lưới giao thông của thành phố còn thiếu hiện đại, tính kết 
nối giữa các phương thức vận tải chưa cao do được xây dựng theo mô hình các nút giao 
đa số đều đồng mức nên gây xung đột, ách tắc, giảm khả năng thông hành. Mạng lưới 
giao thông công cộng chưa phát triển hoàn thiện, thiếu thuận tiện. Vì vậy, người dân chủ 
yếu vẫn sử dụng phương tiện cá nhân dẫn đến hệ thống giao thông khu vực trung tâm 
thành phố đang có hiện tượng quá tải, tắc đường vào giờ cao điểm. Trong tính toán phát 
triển giao thông đô thị, chưa tính đến các phương thức vận tải mới, giao thông thông 
minh… mà CNTT, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại. 

Từ những phân tích trên, bản Quy hoạch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 cần khắc phục những tồn tại, bất cập đã được chỉ ra nhằm đảm 
bảo sự phát triển phồn thịnh và bền vững của thành phố trong thời kỳ mới. 

Trong kỳ quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng được 
định hướng trở thành một thành phố đáng sống. Định hướng này phải được bắt đầu ngay 
từ tầm nhìn chiến lược dài hạn của bản quy hoạch. Không thể có một bản quy hoạch tồn 
tại mãi mãi không thay đổi. Song, mỗi sự điều chỉnh, sửa lỗi quy hoạch đều phải trả giá 
đắt cho phát triển bền vững của thành phố. Thước đo chất lượng của một bản quy hoạch 
nằm ở tính bền vững, ổn định theo thời gian, giúp giảm thiểu chi tiêu của ngân sách 
thành phố cho việc sửa lỗi quy hoạch trong dài hạn. Chúng ta thấy trên thế giới có những 
thành phố tồn tại hàng trăm năm mà gần như không hề thay đổi vóc dáng, càng qua thời 
gian càng trở nên có giá trị, trở thành di sản của nhân loại như Roma, Paris, London… 
Hay tại Việt Nam cũng có khu phố cổ và phố cũ của Hà Nội, Hội An là những giá trị di 
sản vô giá, trường tồn hàng trăm năm, đóng góp vào phát triển KT-XH của địa phương 
và đất nước. 
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Vì vậy, bản quy hoạch phải được xây dựng dựa trên tầm nhìn, chiến lược, định 
hướng phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành một đô thị đáng sống, có giá trị trường 
tồn (chính là nội hàm của phát triển bền vững), có vị trí cạnh tranh trong khu vực Đông 
Nam Á và châu Á, nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây 
dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Một thành phố đáng sống của thế kỷ XXI, theo các nhà quy hoạch đương đại, được 
xem xét và đánh giá theo 08 yếu tố cơ bản sau:

1. Khí hậu thời tiết. 

2. Hiện tượng tự nhiên bất thường. 

3. An ninh, an toàn cá nhân. 

4. Căng thẳng chính trị và chất lượng không khí. 

5. Dịch vụ chăm sóc y tế đầy đủ. 

6. Nhà ở và tiện ích công cộng (điện, nước…) đầy đủ với chi phí hợp lý. Nhà ở đa 
dạng, phù hợp với thu nhập của các tầng lớp cư dân.

7. Tiếp cận với mạng lưới xã hội và giải trí. 

8. Kết cấu hạ tầng đô thị (giao thông, môi trường). 

Đà Nẵng đã cơ bản đáp ứng được 04 yếu tố đầu tiên của một thành phố đáng sống. 
Để đạt các yếu tố còn lại, quy hoạch cần định hướng xây dựng thành phố dựa trên các 
nguyên tắc cơ bản sau: 

1. Bảo tồn tự nhiên, bảo tồn di tích lịch sử.

2. Các khu đô thị chung cho mọi tầng lớp thu nhập, mọi lứa tuổi và quy hoạch 
dùng chung các dịch vụ, tiết kiệm đất đai và giảm chi phí cho mỗi cá nhân.

3. Đô thị dành cho người đi bộ và đi xe đạp. Đô thị ít ô tô cá nhân.

4. Tăng tính kết nối: tăng mật độ đường, từ đó tăng diện tích mặt tiền cho các dịch 
vụ mua sắm thương mại.

5. Phải ưu tiên quy hoạch mạng lưới giao thông công cộng, gồm tàu điện ngầm và 
mạng lưới xe buýt cho các tuyến thu gom (feeder roads) về các ga tàu.

6. Các phân khu có đầy đủ các dịch vụ tiện ích cuộc sống cho dân cư theo mô hình 
đô thị nén, không theo mô hình đô thị dàn trải mật độ thấp và mật độ cao.

Ngoài 6 nguyên tắc cơ bản trên, việc phân bổ không gian cho một đô thị đáng 
sống cần xác định đảm bảo không gây xung đột lợi ích giữa các hoạt động kinh tế. 

Quy hoạch phải mang tính “may đo - taylor made” để đảm bảo thành phố mang 
những đặc trưng riêng, khác biệt hẳn với các đô thị khác bằng việc tận dụng, phát huy tối 
đa những điều kiện, đặc điểm tự nhiên và văn hóa sẵn có của địa phương. Có như vậy, du 
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khách và thương nhân đến với Đà Nẵng mới nhận ra bản sắc riêng của thành phố. Trên 
thế giới, Đà Nẵng là một trong số ít địa danh hội tụ đủ các hình thái địa hình: những bãi 
biển tuyệt đẹp, những dòng sông xanh và những dãy núi cao hướng ra thành phố cùng 
khí hậu ôn hòa. Những sườn núi, dòng sông, bãi biển phải được tôn vinh, tô điểm, gắn 
trên mình những kiệt tác kiến trúc say đắm, mê hoặc lòng người… sẽ là những khu vực 
cần được ưu tiên phát triển bất động sản cao cấp, thu hút tầng lớp “ưu tú”, thu nhập cao 
đến làm ăn, kinh doanh, nghỉ dưỡng tại thành phố, là những thực thể kinh tế sống động, 
đóng góp gia tăng nguồn thu cho ngân sách thành phố. 

Để tránh xung đột lợi ích giữa các hoạt động phát triển KT-XH, thành phố cần có 
quy hoạch phân khu chức năng. Trong đó, lấy tuyến cao tốc đường bộ Bắc Nam làm phân 
giới giữa các khu công nghiệp và khu chế xuất gây ô nhiễm môi trường và tắc nghẽn giao 
thông đưa về phía Tây Bắc thành phố và dành toàn bộ khu vực phía Đông Nam để phát 
triển các ngành “công nghiệp không khói” như dịch vụ thương mại, du lịch, giáo dục đào 
tạo, khoa học công nghệ, thể thao... Như vậy, các khu vực như KCN An Đồn hay cảng cá 
Âu thuyền Thọ Quang nằm tại quận Sơn Trà hiện nay sẽ được di dời để phát triển thành 
trung tâm thương mại dịch vụ của thành phố là một chủ trương đúng đắn và phù hợp 
của thành phố.

Quy hoạch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã 
đề ra các giải pháp cụ thể được xây dựng dựa trên những nguyên lý về kinh tế bao gồm: 

1. Các yếu tố tạo nên tăng trưởng

Định hướng tiếp cận nhằm đạt được các mục tiêu phát triển KT-XH đã đề ra bằng 
cách xây dựng các chính sách cơ chế kinh tế nhằm tác động trực tiếp lên 04 yếu tố tạo nên 
tăng trưởng GDP bao gồm: G - chi tiêu Chính phủ, C - chi tiêu hộ gia đình, I - đầu tư tư 
nhân, X - M - cán cân thương mại, trong công thức tính GDP theo phương pháp chi tiêu: 
GDP = G + C + I + (X - M). 

Bằng cách tiếp cận này, các phương án quy hoạch, đặc biệt là phương án Quy hoạch 
Khu trung tâm thành phố phải nhằm tăng tiêu dùng xã hội (C) triệt để. Khi thành phần 
(C) được đẩy mạnh, không chỉ nguồn thu của thành phố dành cho chi đầu tư công (G) 
được gia tăng, mà đó cũng là điểm hấp dẫn thu hút các dòng vốn đầu tư (I) tới Đà Nẵng, 
bên cạnh hàng loạt các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng trị giá hàng tỷ đô sẽ được đề xuất, 
xúc tiến thu hút đầu tư và thực hiện cũng sẽ làm tăng yếu tố (I) để tăng GDP. Tương tự, 
các dự án phát triển khu công nghiệp, khu trung chuyển chế biến xuất khẩu miền Trung 
gắn với dịch vụ logistics phục vụ cảng biển và sân bay sẽ thu hút đầu tư tư nhân (I), tạo 
việc làm cho cư dân thành phố góp phần tăng cả (C) và (G). Tất cả cộng lại sẽ đảm bảo 
duy trì mức tăng trưởng cao ổn định trên 8% trong khoảng 20 - 30 năm liên tục tiếp theo 
thì mới đạt mục tiêu đề ra theo các mốc phát triển đến năm 2030 và 2050, là điều kiện 
tiên quyết giúp thành phố thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. 
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2. Hình thành các cụm liên kết ngành

Mỗi ngành hàng, lĩnh vực cần phát triển theo mô hình cụm liên kết ngành (Industrial 
Clusters) hoàn chỉnh, với sự tham gia của các thành tố trong một chuỗi mắt xích liên kết 
chặt chẽ tạo thành chuỗi giá trị bền vững, trong đó đầu ra của mắt xích này là đầu vào 
của mắt xích kia. Trong một môi trường có tính cạnh tranh cao, để từng mắt xích trong 
chuỗi giá trị đấy đều trở nên chắc chắn, bền vững, cạnh tranh được cả về chất lượng và 
giá cả thì việc hình thành cụm liên kết ngành là cần thiết cho sự phát triển của thành phố.

3. Lợi thế kinh tế theo quy mô (Economies of Scale)

Về cơ bản, lợi thế kinh tế theo quy mô được hiểu như sau: mỗi nhà máy, công xưởng 
phải đạt được một sản lượng tối thiểu để đạt điểm hòa vốn; bởi khi đó, tổng mức đầu tư 
được dàn trải trên mỗi sản phẩm. Khi sản xuất vượt mức sản lượng tối thiểu theo quy mô 
thiết kế thì doanh nghiệp có lãi, tồn tại và phát triển. Để đạt quy mô hiệu quả thì việc phát 
triển theo cụm liên kết ngành là một yêu cầu bắt buộc theo quy luật cung cầu trong kinh 
tế thị trường. Tương tự, đối với nền kinh tế Đà Nẵng, tối đa hóa việc sử dụng hiệu quả 
các nguồn lực sẵn có để phát triển kinh tế sẽ giúp thành phố tiết kiệm được nguồn lực và 
gia tăng lợi thế cạnh tranh, từ đó nâng cao vị thế của thành phố trong khu vực.

4. Quy luật cung cầu trong nền kinh tế thị trường

Cung - cầu trong nền kinh tế thị trường tuân theo một quy luật nhất định. Đó là: 
khi số lượng một loại hàng hóa nào đó được bán trên thị trường nhỏ hơn so với lượng 
cầu của người tiêu dùng đối với loại hàng hóa trên thì giá cả của hàng hóa này sẽ có xu 
hướng tăng lên; và ngược lại. Cụ thể, nếu đồng loạt mở tất cả các diện tích còn trống để 
làm bất động sản, cung tăng vượt cầu sẽ dẫn đến hạ giá bán tới mức thấp hơn hoặc bằng 
giá thành, tất cả các bên đều thất bại, doanh nghiệp thất thu, hoặc phá sản; chính quyền 
thất thu thuế. Vì vậy, quy hoạch và kiểm soát kế hoạch thực hiện quy hoạch theo quy luật 
cung cầu, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản là yếu tố bắt buộc đảm bảo thực hiện thành 
công bản quy hoạch. Đồng thời, phát triển theo mô hình cụm liên kết ngành sẽ đảm bảo 
cân đối cung cầu trong nền kinh tế. 

Từ những định hướng trên, các mục tiêu phát triển giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 được xây dựng dựa trên 3 trụ cột chính: (1) Du lịch - Thương mại; (2) 
Trung tâm chế xuất và trung chuyển hàng hóa - dịch vụ logistics cho Vùng KTTĐMT; (3) 
Xây dựng nền Kinh tế tri thức.

Quy hoạch cũng xác định những dự án động lực, trọng điểm để phát triển các trụ 
cột chính đã nêu. 

(1) Du lịch - Thương mại

Phát triển hiệu quả tối đa từ lõi trung tâm thành phố (CBD). Tất cả mọi thành 
phố nổi tiếng trên thế giới đều có khu trung tâm với những các dịch vụ đa dạng và sôi 
động, mạng lưới giao thông công cộng kết nối tiện nghi. Trung tâm thành phố là nơi tất 
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cả du khách đều muốn trải nghiệm trước khi rời thành phố. Khu trung tâm phát triển 
sẽ tạo sự lan tỏa tới những dự án khác trong thành phố. Singapore là một thí dụ điển 
hình, việc tái định cư thành công và phát triển khu vực Trung tâm (Orchard Road) của 
Singapore vào những năm 1970, đã thực sự làm bừng tỉnh khu vực này, tái phát triển 
thành một trung tâm tài chính, thương mại và du lịch quốc tế. 

Đối với Đà Nẵng, khu trung tâm tại quận Hải Châu và một phần quận Sơn Trà cần 
được xây dựng theo hướng đô thị nén với mạng lưới giao thông công cộng thuận tiện, 
phục vụ người dân và du khách; mạng lưới tàu điện ngầm (MRT) xây dựng nối liền hai 
bên bờ sông Hàn với các nút tàu điện theo mô hình phát triển theo định hướng giao 
thông (TOD) được bố trí trong khoảng cách phù hợp thuận lợi để du khách có thể đi bộ, 
trải nghiệm và mua sắm nhiều hơn; các trung tâm thương mại dịch vụ tầm cỡ cũng cần 
được định hướng phát triển tại khu vực trung tâm… Đồng thời cải tạo cảnh quan hai bên 
bờ sông Hàn để thúc đẩy triển du lịch, thương mại, dịch vụ. 

Ngoài ra, phát triển một đô thị sân bay là phù hợp với xu thế của thế kỷ XXI nhằm 
phát huy tối đa lợi thế sân bay quốc tế cửa ngõ miền Trung trở thành một động lực 
phát triển của thành phố. Trong những đô thị sân bay tốt nhất trên thế giới, ta không 
thể không nhắc đến sân bay Changi Singapore - một khu phức hợp mua sắm và giải trí 
theo chủ đề thiên nhiên, đảm bảo cung cấp đầy đủ tiện ích và thu hút du khách, sân bay 
Amsterdam - Hà Lan, sân bay quốc tế Trịnh Châu của Trung Quốc và gần đây một đô thị 
sân bay đang được quy hoạch cho sân bay Bắc Kinh thứ hai - Beijing Daxing mới được 
khánh thành năm 2019. Phát triển Đô thị Cảng cũng là một mô hình phát triển thành 
công trên thế giới hiện nay. Vì vậy, sau khi quy hoạch này được phê duyệt, cần phải triển 
khai các quy hoạch kiến trúc chi tiết và cụ thể cho đô thị trung tâm, đô thị sân bay và đô 
thị cảng biển theo các nguyên lý trên. 

Phát triển đô thị sân bay, nâng cao hiệu quả khai thác sân bay quốc tế Đà Nẵng. 
Lợi thế có sẵn của Đà Nẵng là có một sân bay quốc tế. Trong thế kỷ XXI, với lợi thế của 
công nghệ thông tin, thương mại điện tử cho phép sự kết nối tương tác trực tiếp giữa hai 
đầu cung - cầu một cách trực tuyến, tức thời và hiệu quả. Một số loại hàng hóa nhất định 
đòi hỏi thời gian từ nơi sản xuất, chế biến và đóng gói đến tay người tiêu dùng chỉ trong 
vòng 48 tiếng trở xuống, thậm chí chỉ vài giờ đồng hồ. Do đó, chỉ có hàng không mới đáp 
ứng được. Ví dụ như món sushi của Nhật đòi hỏi phải được làm từ nguyên liệu là thực 
phẩm sạch, hữu cơ và được sản xuất bằng tay, thâm dụng lao động. Việt Nam, khu vực 
miền Trung và Đà Nẵng có cả hai yếu tố này. Nếu sushi đạt chất lượng tiêu chuẩn của 
Nhật, có thể được xuất xưởng và lên máy bay chuyến 11 - 12 giờ đêm từ Đà Nẵng, đến 
sân bay ở Nhật lúc 4 - 5 giờ sáng, có mặt tại cửa hàng trong thành phố lúc 5 - 6 giờ sáng, 
thì đó là một dịch vụ mới có thể hình thành từ đô thị sân bay. Đây là những mặt hàng, 
sản phẩm công nghiệp nhẹ, có thể sản xuất từ những công xưởng, nhà máy trong các tòa 
nhà cao tầng, phù hợp với điều kiện đất đai chật chội của đô thị sân bay.
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(2) Trung tâm chế xuất và trung chuyển hàng hóa, dịch vụ logistics Vùng 
KTTĐMT

Xây dựng Trung tâm chế xuất và trung chuyển hàng hóa dịch vụ logistics Vùng 
KTTĐMT là địa điểm tập kết các hàng hóa từ các tỉnh miền Trung và các xưởng sản xuất 
tại miền Trung để hiện thực hóa vai trò trung tâm liên kết vùng của Đà Nẵng. Tại trung 
tâm này, hàng hóa sẽ được chế biến nâng cao giá trị để phục vụ thị trường trong nước 
và xuất khẩu, ứng dụng các kết quả về nghiên cứu đổi mới sáng tạo từ trụ cột kinh tế 
tri thức, từ đó tạo chân hàng ổn định cho cảng Liên Chiểu và sân bay quốc tế Đà Nẵng. 
Trung tâm chế xuất và trung chuyển hàng hóa dịch vụ logistics được đặt ở vị trí gần nhất 
với cảng biển Liên Chiểu, khoảng cách không quá 10 km, nâng cao năng lực thông qua, 
giảm thời gian và giá thành bốc xếp 1 container và nâng cao năng lực cạnh tranh của cảng 
Liên Chiểu, giảm tắc nghẽn giao thông cửa ngõ thành phố do cắt ngang đường trục Bắc 
- Nam ra cảng và giảm ô nhiễm môi trường.

Việc bố trí nhiều trung tâm logistics tại các khu vực khác nhau trong thành phố sẽ 
gây tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường và giảm hiệu quả kinh tế của các trung 
tâm này. 

(3) Xây dựng nền Kinh tế tri thức

Mô hình kinh tế tri thức tại Boston, Hoa Kỳ là ví dụ điển hình về việc vận dụng tài 
nguyên trí tuệ nhằm thúc đẩy sự phát triển của kinh tế thành phố, cùng với thung lũng 
Silicon, khu công nghệ route 128 trở thành biểu tượng cho trí tuệ và tính sáng tạo của 
nước Mỹ. Thành công của Boston trên con đường chuyển hóa trở thành thành phố tri 
thức là thành quả của việc phối hợp chặt chẽ giữa tài nguyên tri thức và các ngành công 
nghệ. Các giáo sư và sinh viên tích cực hợp tác với các doanh nghiệp trong khu vực nhằm 
chuyển hóa những nghiên cứu khoa học của họ ứng dụng vào thực tiễn. Các tập đoàn và 
tổ chức chính phủ (đặc biệt là chính phủ liên bang) như Bộ Quốc phòng hay Viện Hàn 
lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ đã hỗ trợ tích cực cho hoạt động nghiên cứu khoa học 
thông qua những khoản đầu tư để nghiên cứu, thí nghiệm và tổ chức triển lãm. Nhiều 
nghiên cứu sau đó được chuyển hóa thành sản phẩm và đưa ra thị trường.

Để Đà Nẵng có thể làm được điều này, cần có hạ tầng hoàn thiện để thu hút tầng 
lớp tri thức, trong đó những dự án quan trọng là Dự án Trung tâm dữ liệu quốc gia và 
mục tiêu phủ sóng 5G toàn thành phố trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Một Trung 
tâm dữ liệu quốc gia mới có thể có đầy đủ năng lực khai thác những dữ liệu lớn, mà nếu 
trích xuất thành công sẽ đưa ra những thông tin quý giá cho việc kinh doanh, nghiên cứu 
khoa học, dự đoán các dịch bệnh sắp phát sinh và thậm chí là cả việc xác định điều kiện 
giao thông theo thời gian thực… 

Nền kinh tế tri thức chính là chìa khóa mở ra cánh cửa của đô thị thông minh và đô 
thị đổi mới sáng tạo (ĐMST). 
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Bản quy hoạch tốt mới đảm bảo 40% sự thành công trong phát triển KT-XH của 
thành phố, còn lại 60% phụ thuộc vào những chính sách mềm, giải pháp, phương thức 
triển khai quy hoạch. Vì vậy, bản quy hoạch thành phố trong giai đoạn 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 cũng chú trọng đề xuất ra giải pháp thực hiện quy hoạch, cụ thể:

Xây dựng thành phố phát triển theo phân khu ứng với từng thời kỳ, phù hợp với 
quy luật cung cầu. Trước hết ngay trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, cần thực hiện 
xúc tiến đầu tư; ưu tiên triển khai các dự án động lực: đem lại hiệu quả kinh tế cao, vừa có 
khả năng thu hồi vốn nhanh, vừa có sức lan tỏa. Thành phố cần chú trọng phát triển theo 
chiều sâu đảm bảo tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất để tăng thu ngân sách và đẩy nhanh 
tốc độ quay vòng vốn cho chủ đầu tư, đồng thời phù hợp với khả năng cân đối, huy động 
các nguồn lực triển khai. 

Bên cạnh đó, phải triển khai những đề án nghiên cứu cụ thể đối với từng phân khu 
theo định hướng chung đã xác định trong quy hoạch thành phố. Những đề án nghiên 
cứu này sẽ khai thác triệt để lợi thế của từng phân khu; đồng thời đảm bảo từng thiết chế 
trong mỗi phân khu phát triển hài hòa, bổ sung, tương tác với nhau, cả về mặt thiết kế 
kiến trúc cũng như công năng sử dụng. 

Một trong những điều quan trọng nữa là đảm bảo quyền chủ động và linh hoạt của 
địa phương trong quy hoạch. Trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng như hiện 
nay, nếu chúng ta ghi rõ hình thức thực hiện và công nghệ cụ thể ví dụ như ghi chắc 
chắn là quy hoạch xây dựng nhà máy điện rác (phương pháp đốt), thì khi các công nghệ 
mới (như công nghệ xử lý rác theo phương pháp sinh học, hay công nghệ khí hóa rác 
thải thành năng lượng tái tạo và thanh sinh học ứng dụng vào nông nghiệp hữu cơ, đạt 
tiêu chí cao nhất về kinh tế tuần hoàn, công nghệ plasma… hiệu quả kinh tế môi trường 
hơn) muốn được tham gia phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ1 để được điều chỉnh theo 
một quy trình thủ tục mất thời gian. Vì vậy, trong quy hoạch này chỉ đưa ra những định 
hướng và phương án tổng thể cho sự phát triển của thành phố Đà Nẵng, từ đó công khai 
các thông tin về cơ hội đầu tư, đảm bảo cơ hội công bằng giữa các nhà đầu tư; nhà đầu tư 
phù hợp sẽ được lựa chọn thông qua đấu thầu với tiêu chí về ý tưởng thiết kế, công nghệ 
tối ưu, đem lại hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo về tiến độ và chất lượng.

Những chính sách mềm còn đặc biệt cần thiết hơn trong việc phát triển trụ cột (3) 
Xây dựng nền Kinh tế tri thức. Điều kiện tiên quyết của nền kinh tế tri thức là phải có 
đội ngũ trí thức, nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao; từ đó chuyển hóa thành động 
lực phát triển cho thành phố thông qua kết nối chặt chẽ các kết cấu hạ tầng. Vấn đề đặt 
ra là Đà Nẵng phải trở thành một thành phố đáng sống, môi trường sống trong lành, đi 
đôi với những cơ chế chính sách phù hợp của chính quyền địa phương tạo dựng một môi 
trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thân thiện sẽ dần thu hút được nhân tài từ khắp nơi 

1 Theo quy định của Luật Quy hoạch 2017, việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh (thành phố) sẽ do Thủ 
tướng Chính phủ (cơ quan phê duyệt quy hoạch) quyết định.
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tìm đến khởi nghiệp và khởi nghiệp thành công, từ đó trở thành một trung tâm ĐMST, 
trước hết là trung tâm ĐMST của khu vực miền Trung. Ngoài ra, chính quyền thành phố 
và xã hội phải có chính sách là người đầu tiên và sẵn sàng ứng dụng, sử dụng các sản 
phẩm ĐMST được ra đời từ trung tâm này hoặc từ nơi khác tìm đến để họ tiếp tục tồn 
tại và phát triển. Đà Nẵng cần trở thành cái nôi của những câu chuyện khởi nghiệp thành 
công từ ĐMST. Càng nhiều những câu chuyện thành công (success stories) từ đây sẽ dần 
tạo dựng thương hiệu “đất lành chim đậu”, thành phố sẽ ngày càng trở nên hấp dẫn và 
thu hút được nhiều nhân tài, tầng lớp tinh tú từ khắp nơi trong và ngoài nước tìm về với 
Đà Nẵng.

Việc có định hướng rõ ràng, xây dựng thành phố Đà Nẵng là một thành phố đáng 
sống, dựa trên 8 tiêu chí theo chuẩn quốc tế và tuân thủ theo 6 nguyên tắc trong quy hoạch 
đô thị thế kỷ XXI, với các mô hình đô thị sân bay, thành phố thông minh và thành phố 
đổi mới sáng tạo, cùng sự quyết tâm chung, nỗ lực chung của mọi công dân thành phố, 
từ người lãnh đạo cao nhất đến người dân bình thường, từ Đảng bộ thành phố đến các tổ 
chức Đảng, đoàn thể cơ sở… sẽ làm bàn đạp để giúp thành phố chuyển mình, phát triển 
đột phá ngay trong thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 sắp tới./.
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THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NĂNG

☐  PGS.TS. BÙI QUANG BÌNH*

* Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

1. GIỚI THIỆU

Phát triển kinh tế luôn là chủ đề đáng quan tâm của cả chính phủ, các nhà nghiên 
cứu và hoạch định chính sách ở các quốc gia hay địa phương. Đây là chủ đề lớn đã trở 
thành một mảng lý thuyết chủ yếu của khoa học kinh tế. Đó là các lý thuyết mô hình 
tăng trưởng kinh tế, lý thuyết về phát triển kinh tế. Các lý thuyết này là nền tảng để rất 
nhiều nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện ở nước ngoài và Việt Nam. Các kết quả 
của chúng đã đóng góp cho quá trình đổi mới và những thành tựu kinh tế của Việt Nam. 
Đà Nẵng đã và đang trở thành một đô thị phát triển bậc nhất, thành phố đáng sống của 
Việt Nam, có quy mô kinh tế, năng lực sản xuất lớn nhất ở Vùng kinh tế trọng điểm miền 
Trung (VKTTĐMT); động lực mới đến những thay đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, 
khu vực tư nhân có vai trò ngày càng lớn và cơ sở hạ tầng đô thị hiện đại, cơ cấu ba vùng 
phân công khá rõ nét; thương mại dịch vụ tăng trưởng nhanh và đang dần chiếm vị trí số 
một trong nền kinh tế và đang định hình rõ nét những ngành chủ lực có ưu thế về năng 
suất và giá trị gia tăng; các mặt xã hội được cải thiện và tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên, sự 
phát triển của Đà Nẵng vẫn còn một số hạn chế như tăng trưởng GRDP đã chậm dần, 
các động lực thúc đẩy vẫn mang tính truyền thống, không còn phát huy và cần có những 
động lực mới, khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài chưa cao, các trụ cột của 
nền kinh tế đã có cần tăng sức cạnh tranh; cơ cấu kinh tế đã bộc lộ những hạn chế đòi 
hỏi phải có điều chỉnh phù hợp với điều kiện bối cảnh mới và tạo động lực mới cho nền 
kinh tế; cơ chế chính sách là nhân tố chính thúc đẩy nhưng vẫn còn nhiều rào cản chính 
từ quá trình hình thành và thực thi chúng. Bài viết sẽ phân tích đánh giá quá trình phát 
triển dựa trên nền kinh tế này từ đó rút ra những hàm ý định hướng phát triển trong 
những năm tới.
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2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

2.1. Thành tựu phát triển Đà Nẵng sau 25 năm

Không có lợi thế tuyết đối, Đà Nẵng khai thác tốt lợi thế tương đối từ cơ chế chính 
sách thông thoáng để cải thiện và nâng cao tương tai kinh tế và phúc lợi con người. Nhờ 
đó Đà Nẵng trở thành một đô thị hiện đại và phát triển, trình độ của thành phố thuộc 
nhóm phát triển nhất ở Việt Nam và 5 thành phố thuộc Trung ương.

2.1.1. Thành quả phát triển của Đà Nẵng 

Từ một thành phố trực thuộc tỉnh, nhờ cơ chế chính sách phát triển, sau hơn 20 năm 
Đà Nẵng có phúc lợi con người của người dân ở đây thuộc nhóm tốt nhất Việt Nam, trở 
thành một đô thị phát triển - trung tâm của Vùng và Việt Nam.

Quy mô kinh tế của thành phố Đà Nẵng tuy xếp đầu ở VKTTĐMT nhưng vẫn nhỏ 
nhất so với 5 thành phố trực thuộc Trung ương. GRDP của thành phố Đà Nẵng chiếm 
1,8% GDP của Việt Nam, xếp thứ 4 trong 5 thành phố lớn và thứ nhất trong VKTTĐMT 
nhưng không nhiều so với Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Về thu nhập bình quân đầu người, chúng tôi xét theo 2 chỉ tiêu GRDP/người và 
thu nhập đầu người theo khảo sát mức sống hộ gia đình của Tổng cục Thống kê. Ở chỉ 
tiêu thứ nhất GRDP/người của Đà Nẵng là gần 99 triệu đồng xếp thứ 4 chỉ hơn Cần Thơ. 
Nhưng theo cách thứ 2, thu nhập bình quân dân cư Đà Nẵng là 72,7 triệu đồng hơn Hải 
Phòng và Cần Thơ, chỉ kém Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh không nhiều. Tuy nhiên, 
tuổi thọ của người dân Đà Nẵng xếp thứ 3 kém Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ 
0,1 và 0,2 tuổi. 

Đà Nẵng có mức độ đô thị hóa nhanh và trở thành đô thị phát triển ở Việt Nam, 
dân số đô thị cao nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương và cả nước, tỷ lệ nông 
nghiệp trong GRDP chỉ còn 2,4% (kém Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội). Đến 2020, 
diện tích đô thị là 24.656 ha, tăng gấp hơn 4 lần so với 1997. Hệ thống hạ tầng được nâng 
cấp và phát triển khá đồng bộ. Các khu dân cư mới được quy hoạch khá bài bản.

Thành quả phát triển của Đà Nẵng khá ấn tượng xét về tổng thể, thêm vào đó so về 
mặt bằng giá, môi trường sống và xã hội… thì mức phúc lợi của người dân Đà Nẵng tốt 
hàng đầu Việt Nam.

2.1.2. Điều kiện phát triển 

Điều kiện phát triển của Đà Nẵng không có lợi thế tuyệt đối nhưng lợi thế tương đối 
có dư địa khá lớn để thành phố khai thác cho phát triển. 

Đà Nẵng là đô thị có diện tích theo địa giới hành chính nhỏ nhất trong 5 thành phố 
trực thuộc Trung ương cũng như các tỉnh trong VKTTĐMT (Không gian kinh tế của 
Đà Nẵng được quyết định bởi vị trí và vị thế hội tụ nhiều yếu tố để trở thành trung tâm 
VKTTĐMT nên rộng hơn nhiều).
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Quy mô dân số của Đà Nẵng khá khiêm tốn, với gần 1,3 triệu người năm 2019, 
chiếm 1,2% dân số cả nước, thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương cũng 
như các tỉnh trong VKTTĐMT, nhưng có tốc độ tăng dân số cao chỉ sau Bình Dương nhờ 
gia tăng dân số cơ học. 

Số lượng doanh nghiệp ở Đà Nẵng chiếm 3% của Việt Nam, chỉ sau Thành phố 
Hồ Chí Minh và Hà Nội. Điều này thể hiện nỗ lực của chính quyền trong tạo dựng môi 
trường kinh doanh cho doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên quy mô doanh nghiệp nhỏ, 
năng lực và sức cạnh tranh thấp. 

Các nguồn lực như vốn, lao động cũng khá khiêm tốn. Tổng đầu tư của Đà Nẵng 
xếp thứ 4 trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương và các tỉnh trong VKTTĐMT. Tổng 
lao động xếp cuối của cả hai nhóm này. Tuy nhiên dư địa huy động lao động cho nền kinh 
tế của Đà Nẵng khá lớn do lực hút từ quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa mạnh mẽ 
và điều kiện sống tốt ở đây. 

Độ mở nền kinh tế chỉ xếp thứ 4 trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương và thứ 2 
trong VKTTĐMT. Nhưng trong 5 năm gần đây lượng FDI tăng khá nhanh.

2.2. Tăng trưởng kinh tế

2.2.1. Quy mô nền kinh tế và xu thế tăng trưởng GRDP

GRDP tăng trưởng cao liên tục kéo theo quy mô mở rộng không ngừng đã nâng cao 
vị thế và năng lực cạnh tranh của Đà Nẵng, chi phí trung gian giảm dần trong tăng trưởng, 
nhưng tỷ lệ tăng trưởng đã chậm dần. 

Hình 1. Quy mô và tốc độ tăng trưởng GRDP 

Nguồn: Xử lý từ số liệu Niên giám Thống kê thành phố Đà Nẵng, Cục Thống kê thành 
phố Đà Nẵng

Hình 1 thể hiện quy mô GRDP và tỷ lệ tăng trưởng hàng năm, ở đây cột trái là giá 
trị GRDP tính bằng tỷ đồng theo giá 2010, cột bên phải là tỷ lệ % tăng trưởng. GRDP của 
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thành phố Đà Nẵng đã tăng nhanh, từ mức gần 12 ngàn tỷ đồng năm 2000, đạt 34,7 ngàn 
tỷ đồng năm 2010 và 69,055 ngàn tỷ đồng năm 2019, chiếm 1,8% GDP của Việt Nam 
(hình 2). Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế về cơ bản luôn cao và liên tục, đặc biệt từ năm 2000 
tới 2011 đạt mức trung bình 11,2% năm, giai đoạn 2012 - 2019 đạt 7,6% năm, tính trung 
bình giai đoạn 2000 - 2019 là 9,6%/năm, cao hơn mức tăng trưởng của cả nước là khoảng 
6,8%. Nhờ mức tăng trưởng này quy mô GRDP tăng gấp 5,76 lần sau 20 năm (theo quy 
tắc 70 sẽ tăng gấp 6 lần sau 21 năm). Riêng năm 2020, tăng trưởng của thành phố giảm 
7,99% và quy mô nền kinh tế tụt lùi về mức đầu 2018 do ảnh hưởng của đại dịch. Thu 
nhập trung bình đầu người năm 2019 là 97,436 triệu đồng hay 4,171 USD. Tăng trưởng 
kinh tế của Đà Nẵng những năm qua tuy nhanh nhưng có sự ổn định không cao. 

Hình 2. Vị thế kinh tế của Đà Nẵng

Nguồn: Xử lý từ số liệu Niên giám Thống kê các thành phố trực thuộc Trung ương và 
Việt Nam

So sánh giữa giá trị sản xuất (GTSX) và GRDP ở Bảng 1 cho thấy quy mô nền kinh 
tế theo GTSX và GRDP đều tăng dần từ 2000 - 2019, riêng GRDP giảm trong năm 2019 
(GTSX gần như không tăng năm 2020). Tuy nhiên tỷ lệ giữa GRDP/GTSX lại giảm dần. 
Điều này hàm ý rằng chi phí trung gian trong sản xuất của nền kinh tế này đã giảm dần.

2.2.2. Động lực của tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng

Động lực mới của tăng trưởng nhờ những thay đổi mô hình tăng trưởng của thành 
phố từ dựa vào đầu tư chuyển sang dựa vào công nghệ, từ cơ cấu các ngành kinh tế có chi 
phí cao, giá trị gia tăng thấp sang cơ cấu kinh tế đô thị dựa vào dịch vụ và công nghiệp có 
trình độ công nghệ cao với hiệu quả và giá trị gia tăng cao hơn, dựa nhiều hơn vào cả thị 
trường nội địa và độ mở nền kinh tế.

Quá trình phát triển của Đà Nẵng từ 1997 đến nay có thể chia thành các mốc thời 
gian: giai đoạn bình ổn kinh tế (1997 - 2000) và 3 kế hoạch 5 năm (2001 - 2005; 2006 - 
2010; 2011 - 2015) và 2016 - 2020 với những đặc điểm khác nhau:
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Những năm 1997 - 2000 sau khi chia tách, tăng trưởng kinh tế dựa trên tích lũy 
vốn đầu tư (một phần không nhỏ từ Trung ương do tích lũy nội bộ thấp) và tăng trưởng 
xuất khẩu. Tổng đầu tư khoảng gần 38% GRDP, kim ngạch xuất khẩu bằng 53,4% GRDP 
thành phố khi đó.

Thời kỳ 2001 - 2005, tăng trưởng kinh tế được hỗ trợ từ thay đổi cơ chế chính 
sách (Luật Ngân sách 2002 và Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Đà 
Nẵng), tạo cú hích cho nền kinh tế, gia tăng động lực đầu tư nhất là của Nhà nước (tỷ lệ 
đầu tư so GRDP là 55,4% trong đó ngân sách chiếm gần 20% GRDP). Đầu tư đóng góp 
gần 65% vào tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng còn được hỗ trợ đáng kể bởi tiêu dùng nội 
địa, gần 60% GRDP và xuất khẩu vẫn giữ được động năng và đóng góp hơn 40% GRDP.

Thời kỳ 2006 - 2010, vai trò của cơ chế chính sách vẫn đậm nét (Nghị quyết 33-
NQ/TW và Quyết định 13/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) giúp thành phố 
huy động được nguồn tiết kiệm trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển (tỷ lệ đầu tư 
đạt 70,6% GRDP trong đó NSNN chiến gần 40% GRDP). Đầu tư đã trở thành động lực 
chính, đóng góp tới 52,3% vào tăng trưởng. Thành quả của đầu tư vào cơ sở hạ tầng, 
chỉnh trang đô thị và quy mô thị trường nội địa được mở rộng đã thúc đẩy sự phát triển 
của khu vực thương mại dịch vụ và dịch chuyển cơ cấu kinh tế. Thương mại dịch vụ tăng 
trưởng gần 15%, chiếm 65% GRDP và đóng góp 70% vào tăng trưởng. Việc hoàn thiện 
cơ chế chính sách định hướng phát triển theo chiều sâu đã cải thiện đóng góp của công 
nghệ vào tăng trưởng ở mức 24,2% (Bảng 10) tăng 2 lần so với giai đoạn trước.

Thời kỳ 2011 - 2016, sung lực từ các chính sách (Nghị quyết 33-NQ/TW) yếu hơn 
và tăng trưởng GRDP giảm dần từ mức 11,7% xuống 7,8% (Hình 1), mức đầu tư huy 
động được ít hơn nhất là từ Trung ương (đầu tư/GRDP là gần 60% và của Nhà nước 
là 17,4%), đóng góp của đầu tư chỉ còn 43,1%, thay vào đó đóng góp của công nghệ là 
36,4% (Bảng 10). Thay đổi từ cơ cấu kinh tế, các ngành thương mại dịch vụ (đặc biệt là 
du lịch), công nghiệp đã trở thành động lực chính của tăng trưởng. Động lực từ tổng cầu 
thị trường nội địa vẫn duy trì. 

Thời kỳ 2016 - 2020, tăng trưởng kinh tế chậm dần xuống từ 8,4% xuống còn 6,4%, 
lại bị đại dịch tác động mạnh (âm 7,5%) khi mà Nghị quyết 43-NQ/TW và Quyết định 
số 359/QĐ-TTg ngày 15.03.2021 của Thủ tướng Chính phủ chưa kịp phát huy tác động. 
Nhưng những cơ chế chính sách này đã thay đổi dần mô hình tăng trưởng theo hướng 
dựa vào chiều sâu và công nghệ để TFP đóng góp hơn 46% tăng trưởng, các nhân tố chiều 
rộng chỉ còn 54%. Thời kỳ này, cùng với thị trường nội địa, thương mại dịch vụ đặc biệt 
là du lịch trở thành những động lực tăng trưởng kinh tế, thương mại dịch vụ chiếm 74% 
(Bảng 2) trong đó du lịch đóng góp hơn 30% GRDP (khi đại dịch cơ cấu này cũng kéo 
tăng trưởng giảm sâu). Các doanh nghiệp tư nhân vẫn là trụ cột của tăng trưởng nhưng 
khu vực FDI vẫn chưa tạo ra nhiều sự lan tỏa như mong đợi. 
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2.3. Cơ cấu kinh tế

2.3.1. Cơ cấu ngành và thành phần kinh tế

Cơ cấu ngành và thành phần kinh tế có sự thay đổi rõ nét, vai trò của khu vực kinh tế 
tư nhân và thương mại dịch vụ ngày càng lớn. Tuy nhiên, tiềm năng của khu vực tư nhân 
nhất là FDI chưa được phát huy, công nghiệp nhất là công nghiệp công nghệ cao còn dư địa 
để khai thác.

Khu vực kinh tế tư nhân bao gồm kinh tế ngoài Nhà nước và kinh tế có vốn đầu 
tư nước ngoài có tỷ trọng ngày càng tăng trong GRDP của thành phố, 35,8% năm 1997, 
hơn 64,4% GRDP năm 2015 và 65,7% năm 2020, tăng hơn 30% trong hơn 20 năm qua. 
Tuy nhiên tỷ trọng của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng chậm, chỉ xoay quanh mức 
8,2 - 11% (Bảng 2).

Phân theo các ngành kinh tế, trong cơ cấu GRDP của thành phố Đà Nẵng, tỷ trọng 
của khu vực Nông, lâm, thủy sản thấp và giảm chỉ còn 2,4% năm 2020 (giảm 4,26%). Tỷ 
trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng (CN-XD) chỉ xoay quanh mức 31 - 32% trong 
giai đoạn 1997 - 2015 và giảm xuống 23,5% năm 2020 và thương mại dịch vụ (TMDV) 
hiện chiếm 74,1% (tăng 12,51%) (Bảng 2).

Bảng 1. Cơ cấu ngành và thành phần kinh tế thành phố Đà Nẵng 

ĐVT: %

Năm Thay đổi

Tiêu chí 1997 2005 2010 2015 2020 1997 - 
2010

2011 - 
2020

1997 - 
2020

A. Theo thành phần kinh 
tế 100 100 100 100 100      

Kinh tế Nhà nước 51 46,5 24,7 23,4 23,87 -26,3 -0,83 -27,13
Kinh tế ngoài NN 26,4 30,1 54,5 53,4 55,98 28,1 1,48 29,58
Kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài 9,2 8,4 8,2 11 9,71 -1 1,51 0,51

Thuế nhập khẩu (thuế 
trừ trợ cấp từ 2010) 13,4 15 12,6 12,1 10,44 -0,8 -2,16 -2,96

B. Theo ngành kinh tế 100 100 100 100        
Nông lâm thủy sản (NLTS) 6,7 3,8 3,1 2,8 2,4 -3,6 -0,66 -4,26
CN-XD 31,7 34,2 29,4 32,2 23,5 -2,3 -5,95 -8,25
TMDV 61,6 62 67,5 65 74,1 5,9 6,61 12,51

Nguồn: Xử lý từ số liệu Niên giám Thống kê thành phố Đà Nẵng, Cục Thống kê thành 
phố Đà Nẵng

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành và thành phần kinh tế của Đà Nẵng dường như hết 
dư địa dựa trên lợi thế tĩnh nhưng lợi thế động (phát triển các ngành có năng suất cao như 
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dịch vụ chất lượng cao, du lịch cao cấp, công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp phần 
mềm…) còn rất lớn. 

Với cơ cấu lao động trong khu vực NLTS hiện là 5,3%, công nghiệp xây dựng là 
30,4% và dịch vụ là 64,3% cho thấy năng suất lao động (NSLĐ) trong khu vực dịch vụ 
đang cao hơn 2 khu vực còn lại (thực tế NSLĐ của dịch vụ năm 2019 là 199,8 triệu đồng/
người, CN-XD là 133,98 triệu đồng/người và NLTS là 79,35 triệu đồng/người theo giá 
hiện hành). Tuy khu vực ngoài nhà nước tạo ra nhiều sản lượng (chiếm 56% GRDP) 
nhưng có tỷ trọng lao động cao nhất (hơn 81%) nên năng suất lao động thấp nhất và thu 
nhập thấp nhất. Muốn nâng cao chất lượng tăng trưởng phải cải thiện năng suất của khu 
vực ngoài Nhà nước. 

 Bảng 2. Đóng góp của chuyển dịch cơ cấu (CDCC) vào tăng trưởng NSLĐ
theo cấu phần “tĩnh và động” thành phố Đà Nẵng 

ĐVT: %

Tốc độ  
tăng 

NSLĐ 
chung 

Đóng góp điểm phần trăm

Tổng

Tỷ lệ đóng góp 

Tăng 
NSLĐ  
nội bộ 
ngành

Tác 
động  

CDCC 
tĩnh

Tác động  
CDCC 
động

Tăng 
NSLĐ 
 nội bộ 
ngành

Tác 
động  

CDCC 
tĩnh

Tác 
động  

CDCC 
động

2000 - 
2010 8,611 7,644 0,881 0,087 100 88,76 10,23 1,00

2011 - 
2019 6,978 6,24 0,75 -0,01 100 89,36 10,73 -0,10

2000 - 
2019 7,83 6,97 0,82 0,04 100 88,97 10,50 0,53

Nguồn: Xử lý từ số liệu Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng, Cục Thống kê thành 
phố Đà Nẵng

Cơ cấu ngành kinh tế khi thay đổi sẽ cải thiện NSLĐ. Bảng 2 thể hiện chất lượng 
chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của thành phố Đà Nẵng. Tác động từ chuyển dịch cơ 
cấu ngành kinh tới năng suất lao động chủ yếu từ cấu phần “tĩnh”, tức là tác động của 
chuyển dịch cơ cấu ở đây do di chuyển lao động từ ngành hay khu vực có mức năng suất 
thấp sang ngành hay khu vực có mức năng suất cao hơn (chủ yếu khai thác lợi thế tĩnh 
của nền kinh tế). Và tác động từ cấu phần “động” hay do di chuyển lao động từ ngành 
có tốc độ tăng NSLĐ thấp hơn sang các ngành có tốc độ tăng năng suất cao hơn rất thấp 
(khai thác lợi thế động của nền kinh tế). Những diễn biến này cho thấy chuyển dịch cơ 
cấu ngành kinh tế vẫn còn dư địa lớn để tác động tới NSLĐ. Đó là tập trung vào chuyển 
dịch động thay vì chủ yếu chuyển dịch tĩnh như hiện nay. 
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2.3.2. Cơ cấu vùng kinh tế

Đà Nẵng là nền kinh tế đô thị rõ nét và có cơ sở hạ tầng đô thị hiện đại, cơ cấu ba vùng 
phân công khá rõ nét khi công nghiệp tập trung ở vùng Tây Bắc, thương mại dịch vụ ở vùng 
trung tâm và du lịch ở vùng Đông của thành phố. 

Bảng 3. Tỷ trọng của kinh tế đô thị ở thành phố Đà Nẵng

 (ĐVT: %)

Năm Thay đổi

2010 2015 2020 2010 - 
2015

2015 - 
2020

2010 - 
2020

Giá trị sản xuất 94,8 95,7 95,3 0,9 -0,4 0,5

GRDP 95,1 95,9 96,2 0,8 0,3 1,1
Dân số 86,9 87,0 87,2 0,1 0,2 0,3
Lao động 87,7 86,1 85,15 -1,6 -0,9 -2,6

Vốn đầu tư 88,7 91,79 91,65 3,1 -0,1 3,0

Nguồn: Xử lý từ số liệu Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng, Cục Thống kê thành 
phố Đà Nẵng

Trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương nói riêng và Việt Nam nói chung, cho tới 
thời điểm này Đà Nẵng là địa phương có cấu trúc kinh tế đô thị rõ nhất. Bảng 4 cho thấy 
quy mô kinh tế, dân số lao động và vốn đều chiếm đại đa số so với khu vực kinh tế nông 
thôn. Trong đó, GTSX và GRDP đều trên 95% và trong 10 năm qua vẫn tăng. Vốn đầu tư 
chiếm gần 92% năm 2020 và tăng 3% trong 10 năm qua. Dân số và lao động chiếm trên 
85%. (Dân số đô thị của Hà Nội là 49,2%, Thành phố Hồ Chí Minh là 79% - Bảng 12).

Năm 1997, khi chia tách diện tích khu vực đô thị chỉ gói gọn trong phạm vi quận 
Hải Châu và một phần các quận Thanh Khê, Sơn Trà với diện tích chưa đầy 6.000 ha, đến 
2020 diện tích đô thị đã là 24.656 ha, tăng gấp hơn 4 lần. Hệ thống hạ tầng được nâng cấp 
và phát triển khá đồng bộ. Các khu dân cư mới được quy hoạch khá bài bản. Các khu phố 
cũ được cải tạo nâng cấp. Các cơ sở kinh tế lớn được định hình rõ nét. Khả năng cung cấp 
các dịch vụ đô thị ở mức đảm bảo. Bộ mặt kiến trúc đô thị khang trang, có trật tự. Điều 
kiện vệ sinh môi trường từng bước được cải thiện rõ rệt.

Bảng 4. Cơ cấu theo vùng lãnh thổ ở thành phố Đà Nẵng (ĐVT: %)

Vùng Năm Diện 
tích GRDP Dịch 

vụ

Công 
nghiệp - 
xây dựng

Dân 
số

Lao 
động

Vốn 
đầu tư

Doanh 
nghiệp

Tây 
Bắc

2010 63,2 17,13 6,21 49,3 35,1 28,8 23,74 14,98

2020 62,9 18,59 6,66 53,9 30,4 31,9 27,06 4,30
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Trung 
tâm

2010 29,2 73,14 74,24 26,9 39,2 49,9 44,2 67,85

2020 29,1 72,84 69,67 28,2 47,9 46,8 42,8 95,68

Đông 
21,92 19,54 23,8 25,7 21,3 32,10 17,17

23,17 23,67 17,9 21,7 21,3 30,17 0,02

Nguồn: Xử lý từ số liệu Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng, Cục Thống kê thành 
phố Đà Nẵng

Theo 3 vùng kinh tế, vùng Tây Bắc là huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu, vùng 
Trung tâm gồm Thanh Khê, Hải Châu và Cẩm Lệ, vùng phía Đông gồm Sơn Trà và Ngũ 
Hành Sơn. Vùng Tây Bắc chiếm hơn 60% diện tích, hơn 30% dân số, lao động và đóng 
góp gần 20% GRDP và chiếm 53% giá trị VA công nghiệp - xây dựng của thành phố. Khu 
vực trung tâm diện tích gần 30%, chiếm 47% dân số lao động, đóng góp hơn 70% GRDP 
và giá trị gia tăng dịch vụ. Vùng Đông chỉ chiếm 8% diện tích, hơn 20% dân số và lao 
động, đóng góp 23% GRDP và VA dịch vụ (chủ yếu du lịch). Đầu tư ở ba vùng gần như 
nhau nhưng doanh nghiệp tập trung chủ yếu vùng trung tâm (Bảng 5). 

2.4. Phát triển các ngành

2.4.1. Khu vực Thương mại dịch vụ

Khu vực dịch vụ có quy mô mở rộng không ngừng nhờ tốc độ tăng trưởng cao, là động 
lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng nhưng chưa tạo được sự lan tỏa cho các khu 
vực kinh tế khác, nhiều lĩnh vực dịch vụ còn tiềm năng lớn chưa được phát huy.

Ngành thương mại dịch vụ có quy mô mở rộng không ngừng và tốc độ tăng trưởng 
khá cao dù rằng không ổn định nhưng cũng đã thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành. 
Ngành thương mại dịch vụ chiếm 74% GRDP, hấp thụ hơn 66,4% số lao động đang làm 
việc trong nền kinh tế thành phố. Trong hơn 20 năm qua, tốc độ tăng trưởng giá trị gia 
tăng GRDP của khu vực dịch vụ đạt bình quân 11,51%/năm, trong đó giai đoạn 2016 - 
2019 ghi nhận sự bứt phá với tốc độ tăng trưởng bình quân 15,5%/năm, giai đoạn 1997 
- 2005 và 2011 - 2015 có tốc độ tăng trưởng ở mức thấp hơn, lần lượt là 9,8%/năm và 
15,21%/năm. Riêng năm 2020 giảm gần 7% vì tác động tiêu cực của dịch bệnh. Ngành 
này cũng có chi phí trung gian khá cao, tỷ lệ Giá trị gia tăng/giá trị sản xuất khá cao so 
chung nền kinh tế, hiện đạt tới gần 77%.

Thương mại phát triển nhanh, từng bước định hình được vị trí, vai trò trung tâm 
mua sắm, phân phối, trung chuyển hàng hóa và dịch vụ của khu vực miền Trung. Hạ tầng 
thương mại trên địa bàn cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển, hệ thống các chợ, siêu thị, 
trung tâm thương mại, các tuyến phố chuyên doanh được đầu tư theo hướng văn minh, 
hiện đại. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt gần 70 ngàn tỷ đồng năm 2016, 110,6 
ngàn tỷ đồng năm 2019 và 98,6 ngàn tỷ năm 2020, tăng gấp gần 10 lần trong giai đoạn 
1997 - 2020. Giá trị xuất khẩu hàng hóa của thành phố Đà Nẵng tăng từ 771,0 triệu 
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USD (năm 2011) lên 1.629,3 triệu USD (năm 2019) và giảm còn 1.569,2 triệu USD (năm 
2020). Giá trị xuất khẩu hàng hóa của thành phố Đà Nẵng tăng từ 785,1 triệu USD (năm 
2011) lên 1.364,0 triệu USD (năm 2018), sau đó giảm còn 1.242,7 triệu USD (năm 2020). 
Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu chuyển dịch theo hướng tăng giá trị hàng công nghiệp chế 
biến, hàm lượng công nghệ cao, chủ yếu là hàng động cơ, thiết bị điện và điện tử, hàng 
dệt may, hàng thủy - hải sản; thị trường xuất khẩu mở rộng trên 120 nước và vùng lãnh 
thổ với cơ cấu ổn định. 

Du lịch phát triển nhanh cả về các chỉ tiêu phát triển lẫn cơ sở hạ tầng, đang trở thành 
một trong những ngành kinh tế mũi nhọn và quan trọng, bước đầu trở thành điểm đến 
du lịch lớn của khu vực và cả nước, có khả năng cạnh tranh quốc tế. Từ con số 205 nghìn 
lượt năm 1997 đã lên tới trên 4,3 triệu lượt khách du lịch năm 2016, và năm 2019 là 8,7 
triệu khách, tăng hơn 40 lần từ 1997 và gấp đôi so với 2016. Theo giá hiện hành, tổng 
thu trực tiếp từ du lịch năm 2016 là hơn 9 ngàn tỷ đồng, năm 2019 là gần 12.500 tỷ đồng. 
Tăng trung bình 11,3% trong giai đoạn này. Đóng góp tổng hợp của du lịch vào GRDP 
Đà Nẵng năm 2016 đạt 23,72% (16.083 tỷ đồng), trong đó: đóng góp trực tiếp là 13,24% 
(9.048 tỷ đồng) và đóng góp gián tiếp (lan tỏa) là 10,48% (7.035 tỷ đồng). Đóng góp tổng 
hợp của du lịch vào GRDP Đà Nẵng năm 2019 đạt 27.95% (30.973 tỷ đồng), trong đó: 
đóng góp trực tiếp là 11,26% (12.485 tỷ đồng) và đóng góp gián tiếp (lan tỏa) là 16,7% 
(18.488 tỷ đồng). 

Tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong hơn 20 năm qua thuộc về các ngành cấp II 
trong thương mại dịch vụ. Hoạt động chuyên môn, với Khoa học và Công nghệ là 20,1%, 
Hoạt động hành chính, Dịch vụ hỗ trợ là 14,6%; Nghệ thuật vui chơi, giải trí với 11,8%, 
Hoạt động kinh doanh bất động sản là 12,1%, Thông tin và truyền thông là 11,0%. Các 
ngành có tốc độ tăng 6 - 7% là Dịch vụ lưu trú - ăn uống, Tài chính - Ngân hàng và Bảo 
hiểm, Giáo dục, Đào tạo, Y tế và các hoạt động cứu trợ xã hội. 

Cơ cấu ngành trong giai đoạn hiện nay đang có xu hướng dịch chuyển sang các 
ngành mới có giá trị gia tăng cao hơn. Các ngành có lợi thế phát triển như Du lịch, 
Thương mại, Cảng biển và Logistics, Hoạt động chuyên môn, Khoa học và Công nghệ. 
Dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ khoa học - công nghệ có tiềm năng trở thành các 
ngành dịch vụ năng suất cao, đưa lại tăng trưởng nhanh cho kinh tế Đà Nẵng.

2.4.2. Khu vực Công nghiệp - Xây dựng

Quy mô công nghiệp xây dựng tăng khá nhanh, ngành công nghiệp dần khẳng định 
vai trò trong nền kinh tế.

Trong hơn 20 năm qua, quy mô của CN-XD tăng 7,13 lần, tốc độ tăng trung bình là 
9,8%. Trong đó riêng công nghiệp quy mô tăng hơn 6 lần và tăng trưởng 8,9% trong giai 
đoạn 1997 - 2019. Nguyên nhân là do sau khi chia tách năm 1997, thành phố tập trung 
nỗ lực xây dựng phát triển hạ tầng để có được nền tảng hiện đại hiện nay. Nhưng thành 
phố cũng quan tâm phát triển công nghiệp nhờ đó tạo ra sự phát triển khá nhanh để tạo 
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nền tảng cho kinh tế đô thị. Tỷ trọng GRDP của công nghiệp so với GRDP của CN-XD 
hiện vẫn chiếm hơn 70%. Trong CN-XD tỷ lệ chi phí trung gian thấp hơn so với nền kinh 
tế dù chi phí trung gian của thương mại - dịch vụ rất cao. 

Ngành công nghiệp đang dịch chuyển về cấu trúc, tập trung phát triển các ngành giúp 
công nghiệp cải thiện trình độ công nghệ, trong đó coi trọng công nghiệp công nghệ cao, công 
nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp phụ trợ, đặc biệt chú trọng các dự án sạch, không 
gây tác hại đến môi trường, không còn chạy theo quy mô số lượng.

Ngành công nghiệp truyền thống của thành phố chưa có nhiều sản phẩm nhưng 
tập trung vào các ngành công nghiệp hạ nguồn, công nghiệp chế biến chế tạo ở giai đoạn 
đầu phát triển của công nghiệp, vẫn chịu sự hướng dẫn và điều phối của nước ngoài, đồng 
thời chưa có thương hiệu mang tầm quốc gia, được biết đến rộng rãi trên thị trường. Các 
sản phẩm này có quy mô thị trường nhỏ, không thuận lợi cho công nghiệp hỗ trợ phát 
triển. Tỷ lệ các dự án hoạt động không hiệu quả trong các KCN còn lớn, trong khi quỹ 
đất công nghiệp nhỏ bé cũng là tác nhân hạn chế phát triển các ngành công nghiệp thâm 
dụng lao động. 

Đà Nẵng hiện đang tập trung phát triển các ngành công nghiệp sạch, có hàm lượng 
cao về kỹ thuật - công nghệ (điện tử, thiết bị điện, cơ khí chế tạo, cơ khí chính xác, dược 
phẩm...) và công nghệ thông tin. Theo đó, thành phố Đà Nẵng đã chú trọng đầu tư cơ sở hạ 
tầng, tranh thủ xây dựng cơ chế chính sách phù họp cho Khu công nghệ cao, hình thành các 
Khu công viên phần mềm số 1, 2 và Khu công nghệ thông tin tập trung số 1, tạo điều kiện 
cho Công ty FPT triển khai xây dựng Tòa nhà FPT Complex (5,9 ha).

2.4.3. Ngành nông nghiệp

 Khu vực nông nghiệp có tỷ trọng ngày càng thấp nhưng ngư nghiệp lại có vai trò, vị trí 
quan trọng đối với Vùng duyên hải miền Trung, góp phần giữ gìn an toàn chủ quyền biển 
đảo của cả nước, tuy nhiên định hướng trở thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp của vùng 
chưa được thực hiện.

Hiện nay nông nghiệp chỉ đóng góp gần 2,4% GRDP và thu hút khoảng 4,8% lao 
động của thành phố. Tuy nhiên, quá trình phát triển nông nghiệp Đà Nẵng giai đoạn 
2011 - 2019 cho thấy các nguồn lực, động lực phát triển đã được khai thác tới hạn, tốc 
độ tăng trưởng ổn định ở mức 2,5%, tương đương của Việt Nam, không có sự đột phá về 
phương thức và đột biến về chất lượng và giá trị trong khi nhu cầu xã hội thay đổi nhanh 
chóng, theo hướng nâng cao chất lượng, tính thẩm mĩ và độ an toàn. So với giai đoạn 
2006 - 2010, từ chiếm 59,7% tổng diện tích đất tự nhiên toàn thành phố xuống còn 54,3% 
năm 2016 (trong đó chủ yếu là diện tích đất lâm nghiệp, đất sản xuất nông nghiệp hiện 
chỉ còn 6.810 ha, chiếm 9,7% diện tích đất của Đà Nẵng) 

Trong ngành thủy sản, không chỉ có hạ tầng hoàn thiện, năng lực khai thác của đội 
tàu thành phố cũng đang được nâng cao theo chiều sâu, tổng số tàu thuyền đến cuối năm 
2020 là 1.765 chiếc, trong đó tàu công suất 90 CV trở lên là 638 chiếc, có 3 tàu cung ứng 
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dịch vụ hậu cần nghề cá; công suất bình quân của toàn đội tàu tăng gấp 4 lần so với năm 
2010, đạt mức 220 CV/tàu; sản lượng khai thác hải sản hàng năm ổn định ở mức 33.000 
- 34.000 tấn giai đoạn 2011 - 2016 và tăng dần đạt gần 40 ngàn tấn năm 2020. Đà Nẵng 
đã trở thành trung tâm giao lưu buôn bán thủy sản tại khu vực miền Trung và là cơ sở 
quan trọng để các đội tàu vươn khơi bám biển. Dù vậy, việc cung ứng hậu cần trực tiếp 
trên biển mới triển khai bước đầu, chưa xây dựng được đội hậu cần chuyên phục vụ cho 
các tàu khai thác ở vùng biển khơi xa. 

2.5. Nguồn lực phát triển 

Các nguồn lực luôn có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế. Đối với nền kinh 
tế thành phố Đà Nẵng, phân tích tác động của các yếu tố nguồn lực cho thấy vốn, lao 
động, hiệu quả sản xuất - công nghệ, quy mô thị trường hàng hóa dịch vụ và thể chế - 
năng lực cạnh tranh của địa phương có tác động tích cực tới GRDP/người hay phát triển. 
Phần dưới xem xét việc huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực của Đà Nẵng những 
năm qua. 

2.5.1. Vốn đầu tư phát triển

Tổng vốn đầu tư huy động vào nền kinh tế tăng khá nhanh từ năm 2000 khi thành phố 
bắt đầu tiến hành phát triển hạ tầng và chỉnh trang đô thị nhưng đã chậm dần, vốn đầu 
tư được huy động từ nhiều nguồn trong đó nhiều nhất là khu vực tư nhân, phân bổ đầu tư 
thiên lệch cho thương mại dịch vụ, hiệu quả chưa cao, dư địa huy động đầu tư còn lớn nhất 
là từ nguồn tư nhân.

Lượng vốn đầu tư tăng dần từ năm 2000 đến 2010 và giai đoạn 2011 - 2015 có lượng 
đầu tư cao nhất, khoảng thời gian này thành phố tranh thủ được nguồn đầu tư từ Trung 
ương và nguồn tích lũy từ quỹ đất. Từ sau sau 2015 tổng đầu tư giảm dần đi cùng với 
kiểm soát chặt chẽ đầu tư công cũng như nguồn tích lũy từ đất giảm. Nguồn huy động 
chuyển dần sang khu vực ngoài Nhà nước và FDI. Hiệu quả đầu tư chưa được cải thiện 
nhiều, hệ số ICOR có xu hướng giảm dần và trung bình là 4,97 trong giai đoạn 2010 - 
2020, thấp hơn mức 6,1 của Việt Nam (Bảng 6).

Tổng vốn đầu tư phân bổ chủ yếu cho ngành thương mại dịch vụ, lĩnh vực kinh tế 
chủ yếu của thành phố, nhưng việc tập trung quá nhiều lại kéo theo hạn chế đầu tư cho 
các lĩnh vực còn lại mà nhất là nông nghiệp. Để thực hiện định hướng phát triển công 
nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ thông tin, thành phố phải điều chỉnh đầu 
tư nhiều hơn cho ngành công nghiệp. Bên cạnh đó, mặc dù định hướng phát triển dịch 
vụ nông nghiệp và phát triển nông nghiệp công nghệ cao đã có trong quy hoạch, nhưng 
mức đầu tư thấp đã hạn chế sự phát triển của khu vực này, hiện tại khu vực này vẫn đóng 
góp 2,4% GRDP và thu hút hơn 5% lao động. 

2.5.2. Nguồn lực lao động

Lực lượng lao động (LLLĐ) của Đà Nẵng tăng nhanh theo đà tăng dân số, chất lượng 
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khá tốt so với mặt bằng chung, việc sử dụng lao động khá hiệu quả và phân bổ hợp lý hơn 
so với vốn đầu tư nhưng chưa theo kịp cơ cấu kinh tế. Dư địa khai thác nguồn lực nhờ nhập 
cư và nâng cao chất lượng lao động.

Quy mô LLLĐ tăng khá nhanh từ 476 ngàn người năm 2010, đã tăng lên 586,2 ngàn 
năm 2020, tăng gần 120 ngàn người, trung bình tăng 2,2% năm. Tuy nhiên tỷ lệ LLLĐ 
so với dân số chỉ khoảng 50%. Điều này cho thấy dân số thành phố khá trẻ tuy đang ở 
trạng thái vàng. Điều này kết hợp với tỷ lệ lao động khá cao tạo cho nguồn lực này có chất 
lượng khá tốt. 

Mức NSLĐ của thành phố tăng dần từ mức 78 triệu đồng/người năm 2010 lên mức 
189,7 triệu đồng/người năm 2019 và 193,1 triệu đồng/người năm 2020, tăng gấp gần 2,5 
lần trong 10 năm qua. Mức này cũng cao hơn mức 110 triệu đồng/người của Việt Nam 
1,75 lần. 

Tỷ lệ lao động phân bổ chủ yếu trong khu vực dịch vụ, hiện chiếm tới hơn 64%, 
ngành CN-XD hấp thụ 30,3% và nông lâm thủy sản chỉ hấp thụ 5,33%. Thay đổi cơ cấu 
chủ yếu từ hai khu vực còn lại dịch chuyển sang khu vực công nghiệp xây dựng. Sự dịch 
chuyển này đã thúc đẩy tăng năng suất lao động của Đà Nẵng nhưng đã gặp giới hạn (như 
Bảng 3). Dư địa để cải thiện năng suất lao động sẽ phụ thuộc cải thiện năng suất nội ngành 
nhờ dịch chuyển từ ngành có tốc độ tăng NSLĐ thấp sang ngành có tốc độ tăng cao. 

2.5.3. Công nghệ sản xuất 

Đà Nẵng trú trọng phát triển kinh tế theo chiều sâu dựa trên khoa học công nghệ, tập 
trung phát triển hạ tầng công nghệ và thu hút các doanh nghiệp có trình công nghệ cao, 
trình độ công nghệ sản xuất được cải thiện đáng kể. Dư địa khai thác nhân tố này khá lớn, 
và trọng yếu trong những năm tới.  

Đóng góp của vốn và lao động vào tăng trưởng kinh tế đã giảm dần, giai đoạn 2000 
- 2005 là hơn 88% giảm chỉ còn 55,2% giai đoạn 2016 - 2020. Theo chiều ngược lại, đóng 
góp của công nghệ đã đạt 44,6% giai đoạn 2016 - 2020. Tương đương với trình độ của 
Việt Nam. Tăng trưởng TFP chủ yếu nhờ đóng góp của hiệu quả kỹ thuật (do sử dụng 
vốn và lao động) khoảng 75%, do hiệu quả do thay đổi công nghệ chỉ hơn 22% và do tăng 
quy mô (gia tăng vốn và lao động làm tăng thêm hiệu quả TFP) tương đối thấp, khoảng 
3% trong 10 năm qua. 

Theo số liệu khảo sát Công nghệ sản xuất của doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê 
năm 2019, tuổi đời máy móc thiết bị của các doanh nghiệp được sản xuất sau năm 2000 
là gần 63% (của Việt Nam là 56%) và sau năm 2010 là gần 73% (của Việt Nam là 86%). 
Về Mức độ sử dụng công nghệ thông tin (CNTT), có khoảng 97% doanh nghiệp Sử dụng 
CNTT ở khu vực văn phòng, nhưng chỉ có 22,5% sử dụng CNTT điều hành sản xuất và 
9% doanh nghiệp áp dụng CNTT tự động hóa toàn bộ quá trình. Đánh giá về Trình độ 
sử dụng CNTT ở mức trung bình 3,04 hay trung bình theo thang đo 1 rất thấp tới 5 hiện 
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đại. Cũng theo thang đo 1-không quan tâm đến 5-rất quan tâm, Đánh giá về sự quan tâm 
đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ chỉ ở mức bình thường hay không cấp bách. Cụ thể 
với Đánh giá về sự quan tâm đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ chỉ ở mức 3,1; Đánh giá 
sự quan tâm phát triển khoa học và công nghệ là 2,9 và Đánh giá sự quan tâm tới việc 
nghiên cứu và áp dụng các công nghệ quản lý tiên tiến để nâng cao năng suất là 2,96.

Trong chủ trương phát triển kinh tế của thành phố đều tập trung nâng cao trình 
độ công nghệ của nền kinh tế. Báo cáo Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Điều chỉnh quy 
hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đều lựa chọn 
các trụ cột phát triển kinh tế có trình độ công nghệ cao như : (1) Du lịch và dịch vụ chất 
lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; (2) Cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ 
logistics; (3) Công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp; 
(4) Công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số; (5) Sản 
phẩm nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp.

Điểm sáng trong bức tranh chung về công nghệ của doanh nghiệp Đà Nẵng nếu 
xét theo từng lĩnh vực trọng tâm của thành phố. Theo đó, doanh nghiệp công nghệ số 
ở Đà Nẵng đã phát triển khá mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế địa 
phương, năm 2014 có 400 đến năm 2019 có 1.720 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp CNTT-
TT/1000 dân năm 2019 là 2,1 xếp sau Thành phố Hồ Chí Minh và chiếm 5,5% của Việt 
Nam. Doanh thu của ngành công nghiệp CNTT năm 2019 là 19.570 tỷ đồng, xuất khẩu 
phần mềm là 89 triệu USD, đóng góp 7,7% GRDP thành phố. Trong lĩnh vực du lịch, việc 
ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động truyền thông, quảng bá du lịch rất ấn tượng: xây 
dựng, triển khai bộ nhận diện thương hiệu du lịch (Danang FantastiCity), Cổng thông 
tin du lịch Đà Nẵng (danangfantasticity.com) bằng 5 ngôn ngữ; phát triển các hoạt động 
truyền thông trên trang mạng xã hội Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Tiktok… và 
trang dành riêng cho từng thị trường như Weibo (Trung Quốc) và Naver (Hàn Quốc).

2.5.4. Doanh nghiệp 

Đà Nẵng có số lượng doanh nghiệp tăng nhanh và thuộc tốp 4 ở Việt Nam, đã và đang 
đóng góp lớn cho sự tăng trưởng GRDP của thành phố. Tuy vậy, quy mô nhỏ, năng lực tài 
chính, trình độ quản trị và sức cạnh tranh của doanh nghiệp yếu. Dư địa phát triển còn lớn 
khi môi trường kinh doanh của thành phố được cải thiện. 

Đà Nẵng có số lượng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng cao trong cả nước. Tính đến 
31.12.2019, trên địa bàn thành phố có 22.566 doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm 3% 
số lượng doanh nghiệp và xếp thứ 04 trong cả nước (sau Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ 
lệ 31,68%; Hà Nội 20,54% và Bình Dương 4,1%).

So với cuối năm 2015, số doanh nghiệp của thành phố đã tăng 1,5 lần, bình quân 
mỗi năm tăng thêm khoảng 1.100 doanh nghiệp, tốc độ tăng trên 10%/năm. Tuy vậy, 
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giống như nhiều địa phương khác, cơ cấu doanh nghiệp của Đà Nẵng đa phần là doanh 
nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (chiếm 94,5%) còn hạn chế về tiềm năng tài chính, khả năng 
quản trị và tính chuyên nghiệp. Số doanh nghiệp lớn chỉ chiếm khoảng 2,2% tổng số 
doanh nghiệp hiện tại của Đà Nẵng năm 2019, trong đó chỉ có 266 doanh nghiệp có quy 
mô vốn từ 200 tỷ đồng trở lên. Các doanh nghiệp tập trung trong khu vực thương mại 
dịch vụ (70,9%), công nghiệp xây dựng 28,7%.

2.5.5. Tài nguyên

Tài nguyên lớn nhất của Đà Nẵng là vị trí địa lý, tài nguyên biển, du lịch và con người 
nhưng lại khá hạn chế về quỹ đất và nguồn nước ngọt cho thành phố. 

Vị trí địa lý của Đà Nẵng được coi là một trong những lợi thế rất lớn để phát triển. 
Thành phố Đà Nẵng nằm ở trung độ của đất nước, trên trục giao thông Bắc - Nam về cả 
đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không. Thành phố được xem là trung 
tâm của miền Trung, nằm cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 964 km về phía Nam và 
cách Thủ đô Hà Nội khoảng 764 km về phía Bắc. Đà Nẵng còn là nơi kết nối các di sản 
văn hóa thế giới gồm Phố cổ Hội An, Cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn và di sản thiên nhiên 
thế giới Rừng quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và động Thiên Đường. 

Đà Nẵng có tổng diện tích 1.256,53 km2, diện tích lục địa chỉ là 947 km2, không gian 
địa lý hành chính khá nhỏ chiếm 0,38% diện tích Việt Nam. Tuy nhiên không gian kinh 
tế của Đà Nẵng lại rộng mở. Đó là (i) chiều dài bờ biển khoảng 30 km đã mở ra không 
gian cho phát triển kinh tế biển với ngư trường rộng trên 15.000 km2; (ii) Đà Nẵng có thể 
kết nối các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm để mở rộng phát triển, chẳng hạn du lịch 
Đà Nẵng phát triển dựa vào các di sản của Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình và 
ngược lại, hay Đà Nẵng là thị trường lớn cho hàng nông thủy sản của các tỉnh trong vùng 
và các tỉnh trong vùng là thị trường dịch vụ của Đà Nẵng.

Tài nguyên du lịch: Đà Nẵng khá giàu có về tài nguyên du lịch. Lợi thế về tài nguyên 
thiên nhiên và con người là những yếu tố then chốt đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến 
hàng đầu hiện nay của du khách trong nước và quốc tế.

Tài nguyên nước ngọt: cùng với diện tích đất đai, tài nguyên nước là một trong 
những trở ngại cho phát triển của Đà Nẵng. Hiện tại thành phố đang khai thác đến 95% 
trữ lượng nước thô tại hạ lưu của sông Vu Gia gồm sông Yên và sông Cầu Đỏ để cấp nước 
sinh hoạt cho thành phố. Dù có xây dựng và vận hành nhà máy nước Hòa Liên trên sông 
Cu Đê thì đây vẫn là vấn đề lớn do tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dâng ngày 
càng gay gắt. 

2.6. Thị trường tiêu dùng của Đà Nẵng

Quy mô thị trường Đà Nẵng mở rộng không ngừng xét trên cả về quy mô người tiêu 
dùng lẫn tổng mức chi tiêu, hạ tầng thương mại khá phát triển. Dư địa của thị trường còn 
rộng cả bên trong và bên ngoài.
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Thị trường được xem xét trên nhiều góc độ như quy mô người tiêu dùng (dân số 
Đà Nẵng cộng với khách vãng lai), tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ (chi tiêu mua của 
tất cả mọi người), tổng chi tiêu của những tác nhân trên thị trường (tổng tiêu dùng của 
cư dân, du khách và chi tiêu của chính phủ).

Về quy mô người tiêu dùng: dân số Đà Nẵng chỉ chiếm 1,2% dân số Việt Nam, thấp 
nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương và 5 tỉnh VKTTĐMT. Ngoài ra thị trường 
được tăng lên bởi lượng du khách nội địa và quốc tế. Năm 2019 có gần 8,7 triệu lượt du 
khách. Thị trường du khách trong nước của Đà Nẵng đến từ Hà Nội 17% và Đồng bằng 
sông Hồng 14%, Thành phố Hồ Chí Minh là 11% và Đông Nam Bộ là 10%, Bắc Trung Bộ 
và duyên hải miền Trung là 31%, Quảng Nam là 9% và Tây Nguyên là 8%. Du khách quốc 
tế các thị trường trọng điểm từ Hàn Quốc là 30,34%, Trung Quốc 20,26%, Nhật 5,79%, 
Mỹ 3,79%, Úc 3,89%. Qua đây có thể thấy tập hợp khách hàng của thị trường đều có tiềm 
năng chi tiêu lớn. 

Tổng mức bản lẻ hàng hóa dịch vụ của thị trường nay đã tăng đáng kể, năm 2019 
đạt hơn 110 ngàn tỷ đồng, gấp gần 3,2 lần năm 2010 và bằng 99% GRDP. Năm 2020 giảm 
xuống còn 98 ngàn tỷ đồng. Ba nhóm chi tiêu nhiều năm 2019 là cư dân thành phố (gần 
47 ngàn tỷ đồng, chiếm 42,3% tổng mức), du khách (gần 6 ngàn tỷ đồng, chiếm 5,34%) 
và chính quyền (14,7 ngàn tỷ đồng, chiếm 13,3%).

Cơ sở hạ tầng thương mại: trong những năm qua, cơ sở hạ tầng thương mại của 
thành phố Đà Nẵng có sự phát triển nhanh chóng, ngày càng phong phú và đa dạng hơn; 
mạng lưới kinh doanh, hạ tầng thương mại trên địa bàn thành phố cơ bản đáp ứng được 
yêu cầu phát triển thương mại và nhu cầu của người dân, du khách. Hiện nay, toàn thành 
phố Đà Nẵng có 08 Trung tâm thương mại (TTTM), 71 siêu thị, 73 chợ các loại, trong 
đó có 8 chợ loại 1. Sự có mặt của các nhà phân phối lớn trong nước (như CoopMart, 
Intimex, Vincom, hệ thống Vinmart+…) và nước ngoài (như MM Mega Market (Metro 
Cash & Carry), Big C, Lotte Mart, Parkson…) đã góp phần làm thay đổi diện mạo hạ tầng 
thương mại của thành phố, nâng cao về chất lượng, cải tiến về cách thức phục vụ, phương 
thức kinh doanh. Qua đó góp phần giúp thị trường thương mại ổn định, hàng hóa đa 
dạng, phong phú, nguồn cung ổn định, đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng không chỉ 
của người dân thành phố Đà Nẵng mà còn cho du khách và người dân các tỉnh khu vực 
miền Trung - Tây Nguyên.

2.7. Tiến bộ xã hội xã hội

Dân số và lao động tăng cả về quy mô và chất lượng, thu nhập và mức sống của người 
dân được cải thiện đáng kể, sức khỏe tốt, tuổi thọ trung bình cao hơn mặt bằng của Việt 
Nam.

Về dân số và lao động: dân số trung bình của Đà Nẵng đến năm 2020 là 1,169 triệu 
người, tốc độ tăng dân số là 3,3% cao nhất Vùng KTTĐMT do tỷ suất nhập cư cao (-1,6% 
năm 2019) để đáp ứng nhu cầu lao động. Đà Nẵng có chất lượng dân số khá tốt trong 
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vùng và cả nước, dân số trẻ và tỷ lệ lao động qua đào tạo cao. Mật độ dân số của Đà Nẵng 
cao nhất vùng, năm 2020 là 910 người/km2. Năm 2020, LLLĐ là 586,2 ngàn người, lao 
động làm việc trong nền kinh tế là 534,43 ngàn, tỷ lệ thất nghiệp là 3,55%. Tỷ lệ lao động 
qua đào tạo của Đà Nẵng cao nhất, nhì cả nước với tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp 
là 44,04% năm 2020, bao gồm sơ cấp 6,61%, trung cấp 5,95%, cao đẳng 8,69% và đại học 
trở lên là 22,75% (Bảng 10)

Thu nhập của người dân thành phố tăng lên đáng kể trong 10 năm qua, GRDP/
người năm 2010 là 37,09 triệu đồng, năm 2020 là 88,27 triệu đồng (tương đương 3.724 
USD), tăng 2,37 lần, bằng 71% GRDP của Hà Nội và bằng gần 60% của Thành phố Hồ 
Chí Minh. Thu nhập thực tế theo điều tra mức sống hộ gia đình của một người dân Đà 
Nẵng cũng tăng dần năm 2020 đạt 63,4 triệu đồng và bằng gần 72% so với GRDP/người. 
Diện tích nhà ở trung bình cũng tăng dần. 

Thu nhập tăng, mức sống được cải thiện kéo theo tuổi thọ trung bình cũng tăng 
dần, đạt 76,3 tuổi vào năm 2020, cao hơn so với mức 73,6 tuổi của người Việt Nam (Điều 
tra dân số 2019). Nghèo đói và bất bình đẳng được cải thiện nhiều so với mặt bằng chung 
của Việt Nam (hệ số GINI của Đà Nẵng năm 2019 là 0,334 trong khi của Việt Nam là 
0,425). 

Giáo dục - đào tạo và y tế: trong thời gian qua, hệ thống cung cấp dịch vụ này có 
những bước phát triển vượt bậc và dần trở thành trung tâm có chất lượng cao cung cấp 
dịch vụ cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước

3. ĐÁNH GIÁ NHỮNG THÀNH CÔNG HẠN CHẾ TRONG PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ ĐÀ NẴNG 

3.1. Những thành công

Thứ nhất, không có lợi thế tuyết đối nên Đà Nẵng đã khai thác tốt lợi thế tương đối 
để cải thiện và nâng cao tương tai kinh tế và phúc lợi con người. Trình độ của thành phố 
thuộc nhóm phát triển nhất ở Việt Nam và 5 thành phố trực thuộc Trung ương, trở thành 
một đô thị hiện đại và phát triển.

Thứ hai, Đà Nẵng có có quy mô kinh tế, năng lực sản xuất lớn nhất VKTTĐMT; 
động lực mới nhờ những thay đổi từ dựa vào đầu tư sang dựa vào công nghệ, từ cơ cấu 
các ngành kinh tế có chi phí cao, giá trị gia tăng thấp sang dựa vào dịch vụ và công nghiệp 
có trình độ công nghệ cao với hiệu quả và giá trị gia tăng cao hơn, dựa nhiều hơn vào cả 
thị trường nội địa và độ mở nền kinh tế. 

Thứ ba, cơ cấu ngành và thành phần kinh tế có sự thay đổi rõ nét, vai trò của khu 
vực kinh tế tư nhân và thương mại dịch vụ ngày càng lớn. Đà Nẵng có nền kinh tế đô thị 
rõ nét với cơ sở hạ tầng đô thị hiện đại, cơ cấu ba vùng phân công khá rõ nét. 

Thứ tư, ngành thương mại dịch vụ tăng trưởng nhanh và đang dần chiếm vị trí số 
một trong nền kinh tế; đang định hình rõ nét những ngành chủ lực có ưu thế về năng 
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suất và giá trị gia tăng. Sự phát triển nhanh của công nghiệp nhờ nhiều vào công nghiệp 
chế biến, cơ cấu đang thay đổi theo chiều sâu; quy mô công nghiệp xây dựng tăng khá 
nhanh, ngành công nghiệp dần khẳng định vai trò trong nền kinh tế, tập trung phát triển 
các ngành có trình độ công nghệ, trong đó coi trọng công nghiệp công nghệ cao, công 
nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp phụ trợ, đặc biệt là các dự án sạch, không gây 
tác hại đến môi trường, không còn chạy theo quy mô số lượng. 

Thứ năm, nền kinh tế đã huy động các nguồn lực vượt qua giới hạn không gian 
hành chính khá nhỏ của thành phố nhờ cơ chế chính sách năng động và phù hợp, hiệu 
quả khai thác sử dụng các nguồn lực luôn được cải thiện và nâng cao, hướng tới năng 
suất, hiệu quả cho nền kinh tế.

Thứ sáu, dân số và lao động tăng cả về quy mô và chất lượng, thu nhập và mức sống của 
người dân được cải thiện đáng kể, sức khỏe tốt, tuổi thọ cao hơn mặt bằng của Việt Nam.

3.2. Những hạn chế

Thứ nhất, tăng trưởng đang chậm lại và có dấu hiệu tụt hậu so với các thành phố 
trực thuộc Trung ương khác và một số tỉnh trong VKTTĐMT. Động lực kinh tế cũ yếu 
dần, động lực mới chưa đủ mạnh nên chi phí trung gian vẫn cao.

Thứ hai, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành và thành phần kinh tế của Đà Nẵng 
dường như hết dư địa dựa trên lợi thế tĩnh, trong khi lợi thế động chưa được khai thác 
bao nhiêu. Tiềm năng của khu vực tư nhân nhất là FDI chưa được phát huy để thúc đẩy 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công nghiệp nhất là công nghiệp công nghệ cao còn dư địa 
để khai thác. Khu vực dịch vụ có quy mô mở rộng không ngừng nhưng chưa tạo được 
sự lan tỏa tới các khu vực kinh tế khác, nhiều lĩnh vực dịch vụ còn tiềm năng lớn chưa 
được phát huy.

Thứ ba, cách thức phát triển đặc biệt là quản lý chưa thay đổi kịp yêu cầu thực tiễn 
để (i) phát triển một đô thị và chưa phát huy được những lợi thế lớn từ vị thế phát triển, 
thương hiệu và cơ sở hạ tầng đã có để khẳng định vị trí trung tâm và động lực phát triển 
cho cả vùng; (ii) tận dụng và mở rộng dư địa huy động nguồn lực từ khai thác theo chiều 
sâu, từ bên ngoài, kinh tế tư nhân còn lớn cho phát triển; ngoài ra trong nhận thức và thể 
chế chính sách phát triển kinh tế đang bị “trói buộc” trong không gian hành chính và cơ 
chế quản lý không phù hợp. 

Thứ tư, ngành thương mại phát triển chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế, đang 
chờ đợi những đột phá về cơ chế chính sách. Sự phát triển công nghiệp theo hướng tập 
trung phát triển sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, xuất khẩu và có khả năng 
cạnh tranh với thị trường trong nước, khu vực và thế giới còn chậm; chậm chuyển đổi quá 
trình sản xuất từ công nghệ lạc hậu sang công nghệ tiên tiến hạn chế ô nhiễm môi trường. 

Thứ năm, còn một số vấn đề cần quan tâm giải quyết như môi trường bị ô nhiễm, 
một số tệ nạn xã hội chưa được giải quyết kịp thời và quá tải đối với hạ tầng xã hội; thiết 
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chế và phát triển văn hóa chưa tương xứng với yêu cầu phát triển và chưa ngang tầm của 
một đô thị. 

Những hạn chế đang đặt ra nêu trên cho thấy bản thân sự phát triển nhanh của 
Đà Nẵng đã nảy sinh và tích tụ nhiều bất cập và đang bộc lộ thành những "điểm nghẽn", 
những "nút thắt" phát triển của thành phố, mà hệ quả là chức năng, vai trò dẫn dắt 
phát triển, động lực tăng trưởng của thành phố có dấu hiệu suy yếu.

3.3. Bài học rút ra 

Khát vọng chính trị của chính quyền thành phố;

Tâm huyết lãnh đạo kết hợp với sự đồng lòng của người dân;

Kết hợp nội lực và ngoại lực.

4. CÁC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

Từ các kết quả phân tích và đánh giá trên có thể rút ra những định hướng phát triển 
chính sau đây:

Nhóm một, cần thiết thay đổi cách thức phát triển dựa vào khai thác cái sẵn có, 
nguồn tài nguyên; nền kinh tế gắn với nông thôn đang đô thị hóa sang phát triển dựa trên 
nền tảng đổi mới sáng tạo và hội nhập; đô thị thông minh.

Nhóm hai, cần tạo ra động lực mới cho sự phát triển của thành phố: Thứ nhất, thay 
đổi thể chế: (i) củng cố bộ máy quản lý của chính quyền để kế thừa và tiếp tục truyền 
thống sáng tạo và đổi mới trong quản lý những năm qua, (ii) thay đổi toàn diện cách tư 
duy hoạch định chính sách phát triển gắn với không gian kinh tế vùng Đà Nẵng và phụ 
cận; (iii) chuyển đổi cách quản lý nền kinh tế gắn với nông thôn đang công nghiệp hóa 
sang quản lý nền kinh tế đô thị hội nhập. Trước mắt, tổ chức thực hiện tốt Nghị định 
34/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 
ngày 19.6.2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một 
số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Thứ hai, phát triển doanh 
nghiệp và khu vực tư nhân. Thứ ba, thu hút đầu tư xây dựng Khu đô thị sáng tạo gắn với 
Khu công nghệ cao. Thứ tư, duy trì và tiếp tục mở cửa hội nhập nền kinh tế. Thứ năm, 
phát huy vai trò vị thế của Đà Nẵng hướng tới thị trường rộng lớn của toàn vùng, cả nước 
và khu vực châu Á.

Nhóm ba, tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng kinh tế đô thị thông minh, môi 
trường và hội nhập. Theo đó tập trung phát triển các ngành có lợi thế động, các ngành 
có tốc độ tăng năng suất cao, phân công lao động sâu và tham gia sâu vào chuỗi giá trị 
toàn cầu. Trong ngắn hạn vẫn cần thiết phát triển du lịch và thương mại theo hướng chất 
lượng cao và giá trị gia tăng cao để tận dụng cơ sở hạ tầng và các nguồn lực đã cao; trong 
dài hạn tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, 
khởi nghiệp; phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; dịch vụ logistics và cảng biển; 
và sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao; ngư nghiệp 
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Nhóm bốn, tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật và xã hội: bảo đảm hạ tầng 
kỹ thuật và xã hội của Đà Nẵng phù hợp với một thành phố biển năng động, sức cạnh 
tranh cao, trình độ hiện đại ở tầm quốc tế; kết nối thuận tiện trong nội đô và giữa Đà 
Nẵng với các tỉnh lân cận, cả nước và thế giới.

Nhóm năm, chú trọng phát triển xã hội của thành phố. Tăng dần quy mô dân số 
gắn với nâng cao chất lượng dân cư tương xứng với trình độ kinh tế và đẳng cấp đô thị, 
thu hút lao động chất lượng cao phù hợp với sự phát triển các ngành kinh tế. Đảm bảo 
bao phủ chăm sóc sức khỏe cho toàn dân; hoàn thành phổ cập trung học phổ thông cho 
người dân trong độ tuổi đi học; đảm bảo phúc lợi xã hội cho đại bộ phận người dân để đạt 
hiệu quả tăng trưởng bao trùm. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội và môi trường./.
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DU LỊCH ĐÀ NẴNG 25 NĂM:
THÀNH TỰU VÀ HÌNH DUNG BỨC TRANH TƯƠNG LAI

☐  TS. CAO TRÍ DŨNG*

* Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng đã trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành. Cùng với sự phát 
triển vượt bậc của thành phố, ngành du lịch cũng đã thực sự tạo nên kì 
tích khi Đà Nẵng từ một vùng trũng về du lịch đã vụt sáng trở thành một 

trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước và khu vực. Những thành tựu to lớn, 
nguyên nhân dẫn đến thành công, các giá trị cốt lõi mà du lịch Đà Nẵng đã khẳng định 
qua quãng đường 25 năm và rất nhiều cơ sở cho việc định hình bức tranh du lịch thành 
phố trong 25 năm tiếp theo… sẽ phần nào được đề cập, phân tích, đánh giá, dự báo trong 
nghiên cứu này.

Những thành tựu qua 25 năm phát triển

Ngày 6.11.1996, kỳ họp Quốc hội lần thứ 10 (khóa IX) đã ban hành nghị quyết về 
việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, xác định Đà Nẵng trở thành 
thành phố trực thuộc Trung ương. Lịch sử thành phố bước sang một chương mới, và 
ngành du lịch Đà Nẵng từ một vùng trũng về du lịch đã vụt sáng trở thành một trong 
những trung tâm du lịch lớn trong cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Những ai đã từng sinh ra và lớn lên cùng giai đoạn lịch sử này chắc hẳn sẽ vô cùng 
bùi ngùi khi nhớ lại diện mạo Đà Nẵng ngày ấy. Lúc đó, tuy đã là thành phố nhưng Đà 
Nẵng chỉ vỏn vẹn có quận Hải Châu, Thanh Khê và một phần quận 3 (nay là quận Sơn 
Trà và Ngũ Hành Sơn) có cơ sở hạ tầng tương đối khang trang. Phần còn lại của thành 
phố là những tuyến đường vắng vẻ, những cồn cát trải dài đến những khu nghĩa địa đìu 
hiu, và đặc biệt là những dãy nhà “chồ” nhếch nhác, những khu ổ chuột tạm bợ và khốn 
khó của cư dân nghèo sống ven sông, ven biển. Sông Hàn khi đó chỉ là nơi đi về của 
những chuyến phà vận chuyển đông đúc sặc mùi xăng dầu, còn nguyên bờ biển dài hoang 
sơ chỉ lác đác vài bãi tắm tự phát, xen lẫn giữa những xóm chài nghèo xơ xác. Tiềm năng 
của du lịch biển hoàn toàn bị bỏ quên.
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Đà Nẵng lúc ấy chỉ có 58 khách sạn với 1.948 phòng, trong đó đã có một vài khách 
sạn 3 sao mới được xây dựng. Cả thành phố chỉ có Bảo tàng Điêu khắc Chăm và Khu 
Danh thắng Ngũ Hành Sơn là điểm tham quan đặc sắc, và khách du lịch khi đó chủ yếu 
vẫn là chuyên gia lao động, công nhân viên chức của các cơ quan xí nghiệp nhà nước. 
Với cơ sở hạ tầng còn yếu kém và sản phẩm du lịch nghèo nàn, du khách quốc tế chỉ xem 
Đà Nẵng như trạm trung chuyển giữa các di sản thế giới từ Huế vào Hội An và Mỹ Sơn.

Năm 2000 ghi dấu cho sự chuyển mình của Đà Nẵng, khi các khu nhà “chồ” được 
giải tỏa, cầu Sông Hàn được đưa vào sử dụng, đô thị như được mở rộng gấp đôi về phía 
Đông, và thành phố bắt đầu hình thành những tuyến đường ven biển tuyệt đẹp. Từ năm 
2003, ngành du lịch được định hướng phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của 
thành phố. Bắt đầu từ đó, du lịch Đà Nẵng được định hướng phát triển một cách bài bản, 
cộng thêm hàng loạt các dự án du lịch lớn được đầu tư, bắt đầu cho những bước tiến thần 
tốc sau này.

Qua 25 năm vận động và phát triển, ngành du lịch Đà Nẵng giờ đây mang trên 
mình một diện mạo hoàn toàn mới. Thành phố liên tiếp được nhiều tổ chức du lịch quốc 
tế có uy tín bình chọn là điểm đến hấp dẫn. Tạp chí Smart Travel Asia bình chọn Đà Nẵng 
là top 10 điểm đến hấp dẫn của châu Á năm 2014, Đà Nẵng đứng đầu danh sách top 10 
điểm đến mới nổi trên thế giới năm 2015 theo kết quả bình chọn trên trang thông tin điện 
tử du lịch uy tín Tripadvisor, và tiếp đó là danh hiệu “Điểm đến Sự kiện và lễ hội hàng 
đầu châu Á 2016” của World Travel Awards, tổ chức Euromonitor International thì xếp 
Đà Nẵng vào top 100 điểm đến toàn cầu đón nhiều khách quốc tế nhiều nhất năm 2019. 
Các thương hiệu du lịch nổi tiếng thế giới đã có mặt tại Đà Nẵng như InterContinental, 
Novotel, Hyatt, Hilton, Pullman… Nhiều sản phẩm của thành phố đã đạt những giải 
thưởng lớn như Khu nghỉ dưỡng 5 sao InterContinental Danang Sun Peninsula Resort 
đạt giải Khu nghỉ dưỡng sang trọng nhất châu Á 2014 do World Travel Awards trao 
thưởng, hay cáp treo Bà Nà đạt 4 kỷ lục Guinness do tổ chức Guinness World Records 
công nhận. Hàng loạt công trình lớn về du lịch được hoàn thành, đưa vào hoạt động như 
các khu nghỉ dưỡng 5 sao cao cấp, Vòng quay Mặt trời, SunWorld Da Nang Wonders, 
Khu giải trí Helio Center, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài…, góp phần tạo nên 
các sản phẩm du lịch đa dạng và đẳng cấp. Năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan, du 
lịch tại Đà Nẵng đạt 8.692.421 lượt, trong đó, khách quốc tế ước đạt 3.522.928 lượt. Tổng 
thu du lịch ước đạt 30.973 tỷ đồng. Đà Nẵng có tổng cộng 35 đường bay quốc tế với tần 
suất 496 chuyến/tuần và 10 đường bay nội địa đến thành phố với tần suất 662 chuyến/
tuần. Toàn thành phố có 4.646 hướng dẫn viên, 376 đơn vị kinh doanh lữ hành, 943 cơ sở 
lưu trú với 40.074 phòng, hoạt động gần như hết công suất, ngày đêm đưa Đà Nẵng đến 
gần hơn với du khách trong nước và quốc tế…

25 năm những tưởng là dài, thật ra lại quá ngắn cho những thành tựu vượt bậc mà 
du lịch Đà Nẵng đạt được, từ những bước đi chập chững đầu tiên, du lịch Đà Nẵng đã 
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mạnh mẽ vươn lên thành cánh chim đầu đàn, là ngành kinh tế mũi nhọn có sức lan tỏa 
lớn của thành phố và là mô hình phát triển kiểu mẫu của cả nước.   

Nguyên nhân nào cho hành trình 25 năm thành công

Có được những thành tựu ấy, trước hết là do Đà Nẵng may mắn sở hữu nguồn tài 
nguyên du lịch vô cùng phong phú. Thiên nhiên ưu ái ban tặng Đà Nẵng nhiều sông, 
suối, nhiều cánh rừng và núi đồi xen kẽ đồng bằng, đặc biệt là bờ biển dài 90 km với 
nhiều bãi biển dài cát trắng mịn cùng sóng nước ôn hòa. Đà Nẵng cũng sở hữu nhiều 
danh lam thắng cảnh kỳ thú như Ngũ Hành Sơn, Bà Nà Núi Chúa, bán đảo Sơn Trà, suối 
Lương, suối Hoa… là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá để khai thác, phát triển nhiều 
loại hình sản phẩm du lịch khác nhau. Đặc biệt, Đà Nẵng có nhiều di tích văn hóa, lịch 
sử nổi tiếng như Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Đà Nẵng, Đình làng Túy Loan, 
thành Điện Hải…, nhiều lễ hội lớn được tổ chức hàng năm như lễ hội Cầu ngư, lễ hội 
Quán Thế Âm, lễ hội Đình làng Túy Loan…; các ngôi chùa Linh Ứng tôn nghiêm nằm 
giữa cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ; các làng nghề truyền thống đặc sắc như làng đá mỹ 
nghệ Non Nước, làng nước mắm Nam Ô, làng dệt chiếu Cẩm Nê… Cùng với một thiên 
đường ẩm thực mang đậm hương sắc miền Trung với hải sản tươi ngon, các món ăn từ 
truyền thống đến dân dã như bánh tráng cuốn thịt heo, bún chả cá, bánh xèo… Bên cạnh 
đó, Đà Nẵng còn nằm trong bán kính bay rất thuận lợi từ các thị trường chính như Hàn 
Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đông Nam Á…; là cửa ngõ của các di sản văn hóa thế giới 
cùng với việc phối hợp tài nguyên giữa Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam tạo nên hệ thống 
sản phẩm rất đa dạng mà không nhiều điểm đến có được. Đà Nẵng thật sự là một điểm 
đến hấp dẫn và giàu bản sắc.

Tuy nhiên, sự hấp dẫn và bản sắc ấy có được biết đến rộng rãi để rồi trở thành một 
lực hút mạnh mẽ đối với khách du lịch khắp nơi hay không, đều nhờ vào tư duy đột phá 
của nhiều thế hệ lãnh đạo thành phố. Từ một thành phố trẻ, qua 25 năm với những bước 
đi sáng tạo, khẩn trương, đi tắt đón đầu, Đà Nẵng đã không ngừng phát triển và trở thành 
một trong những đô thị có sức hấp dẫn nhất Việt Nam. Sức hấp dẫn đó đến từ việc chú 
trọng phát triển các cơ sở hạ tầng khang trang, sạch đẹp và thân thiện; quy hoạch đô thị 
hướng ra sông, ra biển, xen kẽ các khu vực đồi núi tạo nên một diện mạo vừa hiện đại vừa 
quyến rũ. Thành phố đặc biệt tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư phát triển du 
lịch, không ngừng tìm tòi khai thác, kiến tạo ra những sản phẩm mới lạ và hấp dẫn. Bên 
cạnh đó, Đà Nẵng cũng rất chủ động trong việc liên kết các địa phương, vừa học hỏi, hỗ 
trợ du lịch phát triển, vừa cùng nhau tạo nên các sản phẩm liên kết vùng miền đặc sắc. 
Đặc biệt, thành phố rất năng động trong việc quảng bá thương hiệu điểm đến ra thế giới. 
Những người đứng đầu ngành không ngừng nỗ lực đưa các sự kiện quốc tế về tổ chức tại 
Đà Nẵng như Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race 2015 - 2016, Đại 
hội thể thao Biển châu Á 2016, Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Đại hội Du lịch Golf châu 
Á 2017, Raid Amazon 2019, đám cưới tỷ phú Ấn Độ 2019… và sắp tới đây là Chương 
trình thí điểm hộ chiếu vaccine cho khách du lịch quốc tế, là Routes Asia 2022…, khẳng 
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định mạnh mẽ tên gọi Đà Nẵng trên bản đồ du lịch thế giới. Đà Nẵng cũng là một trong 
những địa phương đầu tiên lên kế hoạch thực hiện chuyển đổi số cho ngành du lịch, vừa 
đón đầu xu hướng, vừa đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý, quảng bá và phát triển 
du lịch trong thời kỳ mới.

Đóng góp vào sự phát triển thần tốc của ngành du lịch Đà Nẵng trong những năm 
gần đây còn phải kể đến vai trò quan trọng của các nhà đầu tư. Năm 2009, tuyến cáp treo 
Bà Nà - Suối Mơ của Tập đoàn Sun Group chính thức đi vào hoạt động, mang lại cho 
thành phố một Sun World Ba Na Hills thu hút hàng triệu du khách mỗi năm, cũng từ 
đó mở đường cho rất nhiều dự án lớn của các nhà đầu tư chiến lược như Tập đoàn Sun 
Group, Vin Group, Sovico, Thành Đô, BRG, DHC... góp phần thay da đổi thịt cho diện 
mạo và sản phẩm du lịch của Đà Nẵng. Sự xuất hiện của các cơ sở lưu trú đẳng cấp, các 
công trình du lịch nổi tiếng, các khu vui chơi giải trí tầm cỡ khu vực và quốc tế do các 
doanh nghiệp tư nhân đầu tư và vận hành như InterContinental Danang Sun Peninsula 
Resort, Vinpearl Luxury Đà Nẵng, Sun World Danang Wonders, Công viên suối khoáng 
nóng Núi Thần Tài, quần thể Mikazuki… đã mang đến cho Đà Nẵng nhiều điểm nhấn 
mới lạ, tạo ra sự khác biệt đậm nét, để từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến cho 
Đà Nẵng trên bản đồ du lịch khu vực và trên thế giới. 

Không chỉ là về cảnh đẹp hay sự đầu tư đồng bộ, Đà Nẵng còn ghi dấu trong lòng 
du khách bốn phương về một thành phố thân thiện, mến khách với các chương trình “5 
không, 3 có”, “4 an”. Nói không ngoa, ở Đà Nẵng từ em bé đến cụ già, từ cô bán hàng quán 
đến anh cảnh sát giao thông, mỗi người dân đều là một đại sứ du lịch. Không chỉ mang 
trong mình niềm tự hào và quyết tâm gìn giữ những giá trị của một thành phố “đáng 
sống”, người dân nơi đây bằng bản chất đôn hậu, sự nhiệt tình, cởi mở đã chinh phục 
những du khách khó tính nhất, lan tỏa những giá trị cộng đồng và góp phần níu chân du 
khách quay trở lại.

Du lịch Đà Nẵng giờ đây đứng trước bài toán phục hồi du lịch hậu COVID-19. Gần 
hai năm qua, dịch bệnh đã gây ra cho thành phố những tổn thất nặng nề, đòi hỏi thành 
phố cần phải rất năng động và tích cực để nối tiếp đà phát triển của những năm trước. 
Trong đó, việc quảng bá về một hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách cần 
được đặt lên hàng đầu. Ngành du lịch thành phố cần đẩy nhanh hơn nữa việc ứng dụng 
công nghệ trong công tác xúc tiến thị trường như nghiên cứu khảo sát du lịch trực tuyến, 
tổ chức hội chợ ảo, tour du lịch ảo, các chương trình livestream để giới thiệu sản phẩm 
du lịch và triển khai hướng dẫn đến doanh nghiệp các hoạt động du lịch thông minh qua 
công nghệ số.

Bên cạnh đó, thành phố cũng chú trọng đến việc phát triển và đa dạng hóa sản 
phẩm du lịch cho điểm đến. Ngoài các tài nguyên và cơ sở sẵn có, Đà Nẵng sắp tới cũng 
đầu tư thêm nhiều tuyến du lịch đường sông mới lạ, nối liền trải nghiệm đô thị với cộng 
đồng sinh thái vùng quê, kết hợp thêm địa điểm văn hóa, lịch sử, tâm linh để tạo nên 
tuyến du lịch đầy hấp dẫn. Nhiều sản phẩm dịch vụ để phát triển kinh tế ban đêm cũng 
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đã được lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng triển khai. Các dự án lớn như cầu tàu và điểm 
đến trên tuyến du lịch đường thủy nội địa tại khu vực bán đảo Sơn Trà và vịnh Đà Nẵng 
(Bãi Cát Vàng, Bãi đá đen, Mà Đa, Sủng Cỏ…), Khu du lịch sinh thái Nam Ô; Khu du lịch 
nghỉ dưỡng và tổng hợp Làng Vân… đã bắt đầu khởi động; các sản phẩm du lịch thân 
thiện với môi trường, du lịch kết hợp tìm kiếm cơ hội đầu tư, du lịch chữa bệnh đang 
được đầu tư phát triển, hứa hẹn mang đến nhiều màu sắc sôi động hơn nữa cho diện mạo 
du lịch của thành phố trong một vài năm tới. 

Thử phác họa bức tranh của du lịch Đà Nẵng 25 năm nữa

Quả là rất khó khăn khi đi tìm lời giải cho bài toán này. COVID-19 dự kiến sẽ làm 
chậm tốc độ phát triển ngành du lịch nói chung và du lịch Đà Nẵng nói riêng khoảng 4 - 
5 năm. Kịch bản lạc quan nhất thì cũng phải đến hết năm 2024 du lịch Đà Nẵng mới có 
thể đạt được lượng khách như năm 2019. Các dự báo, dự đoán trước đây trong các chiến 
lược phát triển du lịch đều đã bị đảo lộn và không còn chính xác. Vậy cơ sở nào để tiến 
gần đến bức tranh du lịch Đà Nẵng 25 năm nữa?

Đó là Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành 
phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó chỉ rõ mục tiêu “đến năm 
2030, xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã 
hội lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng 
tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao…, là trung tâm 
tổ chức các sự kiện tầm cỡ khu vực và quốc tế, là thành phố cảng biển, đô thị biển quốc 
tế…” và tầm nhìn đến năm 2045 “thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái và 
thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt 
đẳng cấp châu Á”. Để đạt được mục tiêu này, Nghị quyết đã xác định “Du lịch và dịch vụ 
chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng” là một trong 5 mũi nhọn của thành phố. 

Đó là quy hoạch tổng thể phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045 phải “đảm bảo tính kết nối, liên kết vùng, trong đó thành phố Đà Nẵng là đô thị hạt 
nhân của chuỗi các đô thị Huế - Đà Nẵng - Chu Lai Kỳ Hà - Dung Quất (Vạn Tường) - 
Quy Nhơn; hình thành vùng đô thị Đà Nẵng bao gồm: Chân Mây (Lăng Cô) - Đà Nẵng 
- Điện Bàn - Hội An - Nam Hội An…, quy hoạch Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 
theo hướng xác lập, phát huy vai trò, vị trí trung tâm của Đà Nẵng”.

Đó là Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, Quy hoạch phát triển 
các vùng du lịch Việt Nam, Định hướng phát triển du lịch khu vực duyên hải miền Trung, 
Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Chỉ thị 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy 
Đà Nẵng về triển khai thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đồ án Điều 
chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, 
Chiến lược phát triển du lịch Đà Nẵng đến năm 2030… đều nhấn mạnh vị trí, vai trò 
trung tâm vùng, trung tâm du lịch, cực tăng trưởng mới, ngành kinh tế mũi nhọn của du 
lịch Đà Nẵng.
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Đó là việc quy hoạch và triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, động lực gồm: 
Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu (giai đoạn 1); chuyển cảng Tiên Sa thành 
Trung tâm Tàu biển và du thuyền quốc tế, Dự án di dời Ga đường sắt Đà Nẵng và tái phát 
triển đô thị; Dự án đầu tư nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng; 
Dự án mở rộng tuyến Quốc lộ 14B (giai đoạn 2); các dự án phát triển hệ thống đường bộ 
cao tốc nối Đà Nẵng với các địa phương, Dự án khơi thông sông Cổ Cò nối với Hội An, 
Khu du lịch quốc gia Sơn Trà…; bên cạnh đó là quyết tâm của các nhà đầu tư triển khai 
các dự án lớn thúc đẩy phát triển du lịch như: Khu du lịch và giải trí tổng hợp Làng Vân, 
Dự án Công viên Đại dương, Khu trung tâm tài chính, khu phi thuế quan, các dự án xây 
mới, mở rộng nâng cấp các hệ thống dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí hiện có… sẽ tiếp tục 
làm thay đổi nhanh chóng diện mạo du lịch Đà Nẵng, tạo điều kiện thuận lợi và sức hút 
liên tục, bền vững đối với nhiều nguồn khách.

Đó là sự phát triển như vũ bão của cách mạng công nghiệp 4.0 làm thay đổi cơ bản 
cấu trúc ngành và hành vi tiêu dùng của du khách. Khách du lịch dễ dàng tiếp cận các 
dịch vụ cuối cùng của một Đà Nẵng năng động hơn, nằm trong khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương sẽ phát triển du lịch nhộn nhịp nhất trong vài thập kỷ tới. Cùng với đó là 
sự quan tâm đầu tư của các cấp chính quyền, sự quyết tâm của các nhà đầu tư, sự mong 
mỏi của cộng đồng doanh nghiệp và cộng đồng dân cư cho sự phát triển chung của du 
lịch thành phố.

Dựa trên các cơ sở này, kết hợp với những nghiên cứu, dự báo khoa học và kinh 
nghiệm thực tiễn phát triển các điểm đến tương đồng với Đà Nẵng, căn cứ vào thực trạng 
phát triển, các giá trị cốt lõi về tài nguyên, môi trường…, có thể hình dung bức tranh du 
lịch Đà Nẵng sau 25 năm nữa với những nét chính sau:

Đà Nẵng sẽ trở thành một trong những trung tâm du lịch hàng đầu khu vực Đông 
Nam Á, bắt kịp quy mô hạ tầng dịch vụ và lượng khách của Phuket, Bali, vùng đô thị Đà 
Nẵng sẽ lọt vào top 20 điểm đến có lượng khách quốc tế nhiều nhất châu Á. Lượng khách 
quốc tế đến Đà Nẵng dự tính cho năm 2046 là 16,1 triệu lượt (trong đó, khách quốc tế 
trực tiếp là 13,8 triệu lượt), khách nội địa là 29,2 triệu lượt với ngày lưu trú bình quân là 
2,5 ngày, lượng phòng lưu trú đạt chuẩn khoảng 90.000 - 95.000 phòng.

Các khu vực thị trường tiềm năng ngoài nguồn khách trong nước sẽ là: Đông Bắc 
Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông), Đông Nam Á (Thái Lan, 
Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Campuchia, Lào), Nam Á (Ấn Độ, Pakistan), 
châu Âu - Úc - Mỹ, Trung Đông… Đà Nẵng sẽ là điểm đến dễ tiếp cận với đa dạng các loại 
phương tiện, trong đó sân bay Đà Nẵng sẽ đón khoảng 450 - 500 chuyến bay/ngày từ hầu 
hết các điểm bay lớn, hệ thống đường bộ cao tốc sẽ kết nối thuận lợi với các địa phương 
trong nước và thị trường khách quốc tế đường bộ từ Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, 
Đông Bắc Thái Lan qua các cửa khẩu Đắk Ốc, Bờ Y và Lao Bảo; hệ thống đường sắt cao 
tốc đã cơ bản hình thành sẽ là một trong những hướng tiếp cận khách lớn; cảng Tiên Sa 
sẽ là trung tâm tàu biển du lịch và du thuyền lớn đón khoảng 2 - 3 triệu khách/năm.
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Không gian du lịch rộng mở với Hải Vân, Sơn Trà, Bà Nà và Ngũ Hành Sơn là các 
trung tâm tạo vùng bao bọc cho phần lõi là trung tâm thành phố được tổ chức theo 
hướng đô thị nén, kết nối với Bạch Mã - Cảnh Dương - Lăng Cô ở phía Bắc và Điện Bàn 
- Hội An - Nam Hội An ở phía Nam tạo thành vùng đô thị Đà Nẵng; từ đó hình thành 5 
nút du lịch đặc sắc gồm: Trung tâm du lịch sinh thái phía Tây và Công viên thiên nhiên 
quốc gia Sơn Trà; Trung tâm cảng du lịch gắn với cảng Tiên Sa và cảng Sông Hàn; Trung 
tâm văn hóa, giải trí, thể thao trải dài từ cầu Thuận Phước qua quảng trường trung tâm 
đến cầu Tuyên Sơn; Trung tâm du lịch tâm linh và nghỉ dưỡng biển cao cấp ven biển và 
khu vực Ngũ Hành Sơn; Trung tâm du lịch ven bờ Đông và vịnh Đà Nẵng gắn với các 
hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao biển…

Hệ thống sản phẩm du lịch sẽ theo hướng tiến gần hơn đến du khách, tạo giá trị gia 
tăng cao hơn, tăng trải nghiệm, tăng cảm nhận đích thực về điểm đến và khuyến khích 
các trải nghiệm đồng sáng tạo. Đà Nẵng sẽ là một trong những điểm đến khác biệt khi có 
sự kết hợp sản phẩm rất độc đáo và đa dạng với 5 trụ cột: nghỉ dưỡng biển cao cấp gắn với 
sinh thái biển, các hoạt động vui chơi giải trí trên bờ, trên mặt nước và dưới mặt nước; du 
lịch văn hóa lịch sử với tư cách là cửa ngõ và tiếp cận thuận lợi với 3 di sản nổi bật là Cố 
đô Huế, Phố cổ Hội an, Thánh địa Mỹ Sơn và các giá trị văn hóa bản địa đặc sắc; du lịch 
MICE với định vị một cách rõ nét là trung tâm tổ chức sự kiện tầm cỡ khu vực; du lịch 
đô thị gắn với trung tâm khu vực miền Trung - Tây Nguyên, điểm trung chuyển thuận lợi 
toàn vùng gắn với cả Nam Lào và Đông Bắc Campuchia, điểm vui chơi, mua sắm, thời 
trang, xu hướng mới và cuối cùng là du lịch sinh thái rừng, núi, sông, hồ gắn với nghỉ 
mát, các làng sinh thái ven sông, du lịch nông nghiệp, du lịch mạo hiểm…

   Sự lớn mạnh của du lịch Đà Nẵng 25 năm qua là một hành trình đầy cảm xúc và 
gây kinh ngạc cho chính những người trong cuộc. Không chỉ nhờ vào việc tận dụng tối 
đa các nguồn tài nguyên sẵn có, những gì đạt được của ngành du lịch Đà Nẵng là kết quả 
của những nỗ lực không ngừng nghỉ của các cấp lãnh đạo, của những người làm du lịch 
và chính những người dân yêu mến thành phố này. Nhưng không dừng lại ở đó, những 
giá trị cốt lõi của du lịch thành phố sẽ tiếp tục được các nhà quản lý và cộng đồng doanh 
nghiệp, cộng đồng dân cư tiếp tục phát huy mạnh mẽ ở những chặng đường dài tiếp theo, 
mang thương hiệu điểm đến Đà Nẵng bay cao, bay xa hơn trên bản đồ du lịch thế giới./.
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PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐÀ NẴNG
TRONG BỐI CẢNH MỚI

☐  PGS.TS. PHẠM TRUNG LƯƠNG*

* Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch.

1. Du lịch Đà Nẵng sau 25 năm phát triển

Trước năm 1997, Đà Nẵng là thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng với 
không gian nhỏ hẹp, cơ sở hạ tầng nghèo nàn, thiếu động lực kinh tế. Mang danh là một 
thành phố biển nhưng cả Đà Nẵng khi ấy chỉ có vài ba bãi tắm. Gần như toàn bộ dải bờ 
biển chỉ là những xóm chài nghèo. Khu vực phát triển nhất của đô thị chỉ gói gọn trong 
phạm vi quận Hải Châu và một phần các quận Thanh Khê, Sơn Trà. 

Ngày 01.01.1997, Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, 
đánh dấu một giai đoạn đầy triển vọng. Đô thị Đà Nẵng chỉ thực sự phát triển bùng nổ ở 
thời điểm đầu những năm 2000, đặc biệt sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 
định số 465/QĐ-TTg ngày 17.6.2002 phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành 
phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp theo đó, ngày 16.10.2003, Bộ 
Chính trị khóa IX ra Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà 
Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với mục tiêu “Trở thành một 
trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của miền Trung với 
vai trò là trung tâm công nghiệp, thương mại du lịch và dịch vụ”. 

Năm 2019, Bộ Chính trị khóa IX ban hành Nghị quyết 43-NQ/TW về xây dựng và 
phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó du lịch 
được xác định là một trong năm ngành/lĩnh vực mũi nhọn và là một trong ba trụ cột kinh 
tế của thành phố. Đây được coi là những nền tảng vững chắc để tạo đà cho một giai đoạn 
chuyển mình của đô thị Đà Nẵng từ một thành phố trực thuộc tỉnh trở thành một đô thị 
trực thuộc Trung ương và là “Cửa ngõ - Trung tâm” của du lịch miền Trung.

Đứng từ góc độ du lịch, Đà Nẵng đã có những bước phát triển “thần kỳ” với tốc độ 
tăng trưởng về khách du lịch giai đoạn 1997 - 2019 đạt 25,8%/năm, cao hơn tốc độ tăng 
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trưởng trung bình của cả nước cùng giai đoạn là 18,6%/năm. Nếu như năm 1997, thành 
phố Đà Nẵng mới đón được 370.000 lượt khách, trong đó 111.000 lượt khách quốc tế, 
thu nhập từ du lịch đạt 529 triệu đồng, số buồng khách sạn là 3.830 buồng và số lao động 
trực tiếp trong lĩnh vực du lịch là 5.750 người thì đến năm 2019, các con số tương ứng 
là 8.692.400 lượt khách (3.523.000 lượt khách quốc tế), 30.973 tỷ đồng, 40.074 buồng 
(25.193 buồng tiêu chuẩn 3 - 5 sao) và gần 49.500 lao động. Từ một ngành được xem 
là “phục vụ”, du lịch Đà Nẵng đã thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành 
phố, theo đó năm 2019 tỷ trọng đóng góp của du lịch vào GRDP của thành phố là 31,4% 
(tương đương 30.973 tỷ đồng), trong đó đóng góp từ thu trực tiếp là 13,63% (14.568 tỷ 
đồng), gián tiếp là 17,77% (16.405 tỷ đồng). Đây được xem là tỷ lệ đóng góp của du lịch 
vào GRDP địa phương lớn nhất trong số các địa phương có ngành du lịch phát triển 
trong cả nước.

 Cùng với sự tăng trưởng của các chỉ tiêu phát triển du lịch, cơ sở hạ tầng và cơ sở 
vật chất kỹ thuật du lịch của thành phố cũng phát triển nhanh chóng. Sân bay Đà Nẵng 
được nâng cấp mở rộng trở thành sân bay quốc tế lớn thứ 3 trong cả nước, năm 2015 xếp 
thứ 23 trên tổng số 30 sân bay tốt nhất châu Á với 51 tuyến bay quốc tế và 16 tuyến bay 
nội địa có khả năng phục vụ tới 20 triệu lượt khách/năm. Đây là yếu tố hạ tầng du lịch 

Đà Nẵng - Trung tâm du lịch miền Trung sau 25 năm 

Mỹ Khê - một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh sau 25 năm  

1996 2021

1996 2021
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quan trọng để tạo nên vị thế của du lịch Đà Nẵng với tư cách là “Cửa ngõ” đồng thời là 
“Trung tâm” của du lịch miền Trung.

Hệ thống cơ sở lưu trú cũng phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, theo 
đó nếu như năm 1997, toàn thành phố mới chỉ có một thương hiệu quốc tế là Furama 
Resort Đà Nẵng thì đến nay thành phố đã có hầu hết các thương hiệu quốc tế lớn như: 
InterContinetal, Pullman, Mercure, Novotel, Hyatt Regency, Fusion Maia,… 

Đặc biệt, khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort là khu 
nghỉ dưỡng duy nhất trong lịch sử của “Giải thưởng Du lịch Thế giới - World Travel 
Awards” (được mệnh danh là giải “Oscar” của ngành du lịch thế giới) được vinh danh là 
khu nghỉ dưỡng sang trọng nhất thế giới trong 4 năm liên tiếp 2014 - 2017. Năm 2018, 
InterContinental Danang Sun Peninsula Resort được vinh danh ở năm hạng mục giải 
thưởng quan trọng bậc nhất châu Á và năm 2019, tiếp tục được xướng tên với ba giải 
thưởng: “Khu nghỉ dưỡng có kiến trúc đẹp nhất thế giới 2019”, “Nhà hàng Fine Dining 
hàng đầu thế giới 2019” dành cho La Maison 1888, “Khu nghỉ dưỡng biển sang trọng 
hàng đầu thế giới”.

Ngoài InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, nhiều khu du lịch nghỉ 
dưỡng khác ở Đà Nẵng cũng đã được vinh danh như Premier Village Danang Resort 
được Tripadvisor vinh danh là “Khu nghỉ dưỡng biển dành cho gia đình sang trọng nhất 
thế giới 2018”, Mercure Danang French Village Ba Na Hills là “Khách sạn lãng mạn nhất 
thế giới 2018”…

Từ một điểm đến “trung chuyển” du lịch, Đà Nẵng đã trở thành điểm đến du lịch 
hấp dẫn không chỉ trong nước mà còn của khu vực và quốc tế. Năm 2012, lần đầu tiên 
Đà Nẵng được tạp chí du lịch trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á - Smart Travel Asia bình 
chọn là một trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất ở châu Á; năm 2015 Đà Nẵng vinh dự đứng 
đầu danh sách 10 thành phố du lịch hấp dẫn nhất thế giới do website du lịch uy tín của 
Mỹ Tripadvisor công bố. Năm 2016, World Travel Awards bình chọn Đà Nẵng là “Điểm 
đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á”. Nối dài chuỗi thành tích, Đà Nẵng vừa được tờ Thời 
báo New York đề cử là một trong Top 15 địa điểm đáng đến nhất thế giới năm 2019. Đầu 
năm 2019, báo Nhật uy tín Nikkei Asian Review nhận định Đà Nẵng đang cạnh tranh 
mạnh mẽ với Phuket (Thái Lan) và Bali (Indonesia) khi thu hút được lượng khách lớn từ 
các điểm đến du lịch nổi tiếng hàng đầu châu Á này.

Năm 2020, Tripadvisor đã xếp Đà Nẵng đứng thứ 7 trong danh sách 25 điểm đến 
thịnh hành nhất hành tinh bởi lòng hiếu khách của cư dân địa phương, ẩm thực đặc sắc 
cùng danh thắng tự nhiên nổi bật; Google công bố Đà Nẵng đứng thứ nhất trong danh 
sách điểm đến xu hướng (Trending Destinations) năm 2020.

Sự phát triển nhanh chóng về hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch đã góp phần 
quan trọng để Đà Nẵng từ một điểm “trung chuyển” trở thành một điểm đến du lịch có 
nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn như nghỉ dưỡng biển với “bãi biển đẹp nhất hành tinh” 
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(do Tạp chí kinh doanh Forbes bầu chọn năm 2005), du lịch vui chơi giải trí Bà Nà Hills, 
công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, du lịch sinh thái Sơn Trà, du lịch MICE, du 
lịch sự kiện mà tiêu biểu là “Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng”. 

Việc tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC - 2017 với sự tham gia của nguyên 
thủ nhiều quốc gia hàng đầu thế giới như Mỹ, Canada, Nhật Bản, Trung Quốc,... là minh 
chứng rõ ràng nhất về sự phát triển nhanh chóng của du lịch Đà Nẵng sau 25 năm để trở 
thành Trung tâm du lịch lớn có sức cạnh tranh ở tầm quốc tế.   

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả phát triển đáng ghi nhận sau 25 năm phát triển, 
du lịch Đà Nẵng vẫn còn những hạn chế thể hiện ở năng lực quản lý nhà nước, đặc biệt 
trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý chất lượng dịch vụ, nguồn nhân 
lực; thiếu các sản phẩm du lịch đặc thù; mất cân đối trong phát triển thị trường du lịch… 

2. Bối cảnh mới của phát triển du lịch Đà Nẵng 

Khi đề cập đến cơ hội và thách thức đối với bất kỳ sự phát triển nào thì vấn đề cần 
quan tâm chính là tác động của bối cảnh đến sự phát triển đó. Vậy bối cảnh phát triển 
mới của du lịch Đà Nẵng là gì? và bối cảnh đó tác động thế nào đến phát triển du lịch Đà 
Nẵng trong giai đoạn phát triển mới?

Phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn 2021 - 2030 sẽ phải đối mặt 
với những cơ hội và thách thức đan xen gồm: 

Thứ nhất, Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành 
ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng quan trọng để phát triển đất nước. Ngoài ý nghĩa 
khẳng định vai trò của ngành du lịch trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nói chung và của các địa phương có tiềm năng du lịch như Đà Nẵng nói riêng, Nghị quyết 
08-NQ/TW khẳng định chính sách ưu tiên của Nhà nước đối với phát triển du lịch trong 
giai đoạn phát triển tới. Điều đó cũng đồng nghĩa với đây sẽ là cơ hội cho du lịch phát 
triển bởi những quan điểm, chủ trương này của Đảng là cơ sở để Chính phủ có các chính 
sách cụ thể tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch phát triển. 

Tuy nhiên Nghị quyết 08-NQ/TW cũng là thách thức rất lớn đối với du lịch Đà 
Nẵng khi mục tiêu mà Nghị quyết đặt ra là “Đến năm 2020, ngành Du lịch cơ bản trở 
thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; có tính 
chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm 
du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, 
cạnh tranh được với các nước trong khu vực”.

Thứ hai, sự phát triển mang tính “bước ngoặt” của xã hội loài người luôn gắn liền 
với những đột phá mang tính “cách mạng” của khoa học công nghệ gắn với sự phát triển 
các ngành công nghiệp phục vụ trực tiếp cho nhu cầu cuộc sống xã hội. Cuộc Cách mạng 
công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) diễn ra mạnh mẽ trên ba lĩnh vực chính gồm: kỹ thuật số, 
công nghệ sinh học và vật lý đã làm thay đổi cơ bản về phương thức sản xuất của con 
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người, sản xuất được điều khiển và hỗ trợ quyết định từ không gian số. CMCN 4.0 trong 
du lịch đã làm cho hoạt động du lịch trở nên thông minh hơn, làm thay đổi các phương 
thức hoạt động truyền thống đã trở nên trì trệ và làm cho tương tác giữa thị trường khách 
du lịch (cầu du lịch) với các điểm đến du lịch (cung du lịch) trở nên sống động và gần 
hơn tạo nên hiệu quả cao hơn trong kinh doanh du lịch. Điều này đặc biệt quan trọng và 
có ý nghĩa trong bối cảnh du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước 
theo tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành 
ngành kinh tế mũi nhọn. 

Tác động của CMCN 4.0 đến phát triển du lịch vừa tạo ra cơ hội, đồng thời cũng tạo 
ra thách thức không nhỏ đối với phát triển du lịch. Điều này đặt ra yêu cầu phải cơ cấu 
lại ngành du lịch để thích hợp với những tác động này.  

Nhiệm vụ này đối với sự phát triển du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn tới cũng không 
phải là ngoại lệ để đảm bảo du lịch Đà Nẵng tận dụng được những cơ hội, đồng thời hạn 
chế được những tác động mang tính thách thức của CMCN 4.0 đối với du lịch khi năng 
lực thích ứng (hạ tầng công nghệ, đội ngũ và tổ chức) của du lịch Đà Nẵng còn chưa thực 
sự phát triển. 

Thứ ba, ở Việt Nam, tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng đã 
hiện diện trong mọi mặt của cuộc sống xã hội, trong đó có hoạt động phát triển du lịch. 
Những biến đổi bất thường, không theo quy luật của các hiện tượng thời tiết cực đoan 
ngày một gia tăng. BĐKH trực tiếp ảnh hưởng đến tài nguyên du lịch, đặc biệt là các giá 
trị tự nhiên ở vùng ven biển và qua đó ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Là một địa phương ven biển, phát triển du lịch ở Đà Nẵng không phải là ngoại lệ. 
Hiện tượng xói lở bờ biển, ảnh hưởng ngày càng mạnh của các hiện tượng thời tiết cực 
đoan như bão lũ, sự thay đổi quy luật mùa,… đã tác động không nhỏ đến hoạt động phát 
triển du lịch ở vùng ven biển miền Trung trong đó có Đà Nẵng. Điều này đòi hỏi cần phải 
có những thay đổi cơ cấu du lịch phù hợp để thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến 
đổi khí hậu đến mục tiêu phát triển du lịch bền vững của Đà Nẵng trong giai đoạn phát 
triển tới.

Thứ tư, khủng hoảng về kinh tế, chính trị ở nhiều khu vực trên thế giới; những 
bất ổn ở Biển Đông do các hoạt động phi pháp gây căng thẳng của Trung Quốc vi phạm 
Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 và phán quyết năm 2016 của 
Tòa Trọng tài tại La Haye; việc Việt Nam tham gia vào các Hiệp định thương mại quốc tế 
như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định 
Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu (VN-EAEU FTA),… sẽ làm cho dòng khách quốc 
tế đến khu vực và Việt Nam cũng như đến với Đà Nẵng sẽ có những thay đổi với những 
cơ hội và thách thức đan xen. Những cơ hội và thách thức từ yếu tố này sẽ trở nên rõ ràng 
hơn khi du lịch Đà Nẵng đang cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất những tác động tiêu 
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cực và phát huy được những cơ hội trong quá trình phát triển gắn với quan điểm chiến 
lược của du lịch Việt Nam là chuyển từ “số lượng” sang “chất lượng” tăng trưởng du lịch.

Thứ năm, du lịch Đà Nẵng đã trải qua 3 giai đoạn phát triển từ “Khám phá” đến 
“Hưng thịnh” và hiện đang bước vào giai đoạn cuối của vòng đời phát triển là “Trì trệ” 
khi hệ thống sản phẩm du lịch ở điểm đến ít có thay đổi và dần đã trở nên “quá quen” đối 
với phần lớn khách du lịch. Điều này cũng đồng nghĩa với thách thức rất lớn để Đà Nẵng 
vẫn thực sự là điểm đến du lịch hấp dẫn trong chuỗi giá trị du lịch của vùng duyên hải 
Nam Trung Bộ nói chung và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nói riêng.

Thứ sáu, đại dịch COVID-19 đã có những tác động không nhỏ đến phát triển kinh 
tế - xã hội trên phạm vi toàn cầu, trong đó du lịch là một trong những lĩnh vực chịu ảnh 
hưởng nặng nề nhất. Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), dưới tác động của dịch 
bệnh COVID-19, lượng du khách quốc tế sẽ giảm từ 1 đến 3% trong năm 2020, thay vì 
tăng trưởng 3 - 4% như dự báo trước đó.

 Tốc độ tăng trưởng khách du lịch trên phạm vi toàn cầu qua các năm
(giai đoạn 2010 - 2020)

Nguồn: UNWTO

Đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp và dự báo đến năm 2024 - 2025 du lịch 
mới có thể hồi phục lại các dòng khách du lịch trên phạm vi toàn cầu như thời kỳ trước 
2019 nếu như dịch bệnh được kiểm soát vào năm 2022 - 2023.

Phát triển du lịch Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng cũng không phải là 
ngoại lệ. Điều này đồng nghĩa với việc phát triển du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn 2022 - 
2025 sẽ phải đối diện với những khó khăn không nhỏ để phục hồi lại tăng trưởng du lịch, 
trước hết là tăng trưởng về khách. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội để Đà Nẵng thực hiện 
việc cơ cấu lại ngành du lịch để phục hồi và tiếp tục phát triển tương xứng với vị thế của 
thành phố trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030. 

Như vậy có thể thấy phát triển du lịch bền vững Đà Nẵng trong giai đoạn 2021 - 
2025 và định hướng đến năm 2030 sẽ phải đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức đan 
xen. Vấn đề quan trọng là nhận diện được đầy đủ những cơ hội và thách thức đó để có 
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được những giải pháp phù hợp nhằm phát huy được những cơ hội và hạn chế tác động 
của những thách thức để du lịch Đà Nẵng phát triển một cách bền vững, đóng góp tích 
cực hơn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, tạo thêm nhiều việc làm cho cộng đồng 
và bảo tồn các giá trị tự nhiên và văn hóa với vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn và là một 
trong 3 trụ cột về kinh tế của thành phố theo tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TW và Nghị 
quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị./.
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN LOGISTICS
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GẮN VỚI CẢNG BIỂN,

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ

☐  GS.TS.ĐẶNG ĐÌNH ĐÀO*

* Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Hội nhập và mở cửa thị trường dịch vụ logistics đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho 
logistics Việt Nam nói chung và logistics Đà Nẵng nói riêng. Điều này đòi hỏi môi trường 
logistics thành phố phải được cải thiện toàn diện ngang tầm khu vực để hướng tới 

“hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ logistics tại miền Trung với vai trò trung tâm của Đà Nẵng”. Logistics 
được coi là ngành “dịch vụ cơ sở hạ tầng” của nền kinh tế, không chỉ đem lại nguồn lợi to lớn đối với quốc 
gia, mà còn có vai trò quan trọng trong đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế nhờ tối ưu 
hóa các dòng vận động hàng hóa, tiền tệ, thông tin với chi phí thấp và tận dụng hiệu quả cơ hội từ mở 
cửa thị trường dịch vụ logistics. Việc định hướng phát triển logistics gắn với cảng biển, sân bay quốc tế 
có ý nghĩa quan trọng trong việc đề xuất các giải pháp và kiến nghị để xây dựng thành phố Đà Nẵng “trở 
thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm 
về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, 
công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ…”. Trong phạm vi bài này, chúng tôi xin đề cập bước đầu một số 
định hướng trong phát triển logistics mà Đà Nẵng cần phải tính đến trong thời gian tới.

I. Thành phố Đà Nẵng và tiềm năng phát triển logistics 

Với địa thế trung điểm của cả nước, điểm cuối tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây 
(EWEC) lại hội tụ các loại hình vận tải hàng không, cảng biển, đường sắt, các tuyến cao 
tốc…, tiềm năng phát triển logistics của Đà Nẵng là rất lớn. Thời gian qua, Đà Nẵng 
không ngừng đầu tư mở rộng hạ tầng giao thông đường bộ, nâng công suất sân bay Đà 
Nẵng, cảng Tiên Sa. Thực tế sau khi hoàn thành nhà ga T2, tổng lượng khách năm 2019 
đạt hơn 15,5 triệu người (gần gấp đôi công suất) và hoàn thành dự án mở rộng cảng Tiên 
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Sa giai đoạn 2 đã nâng năng lực bốc dỡ lên 10 - 12 triệu tấn/năm, sản lượng hàng hóa qua 
cảng ước đạt 43,1 triệu tấn, tăng bình quân 9,3%/năm. Hiện Tiên Sa là cảng container lớn 
nhất miền Trung với nguồn thu thuế trực tiếp từ các hoạt động qua cảng năm 2019 đạt 
3,4 ngàn tỷ đồng. Nhờ đầu tư mạnh hạ tầng, trong giai đoạn 5 năm qua khối lượng hàng 
hóa luân chuyển của Đà Nẵng tăng trung bình 7,5%/năm, khối lượng luân chuyển hành 
khách tăng 2,2%/năm và doanh thu vận tải tăng 6,8%/năm.

Hình 1. Giá trị lĩnh vực dịch vụ logistics (gồm bán buôn, bán lẻ, vận tải kho bãi 
và thông tin truyền thông) so với GRDP của các địa phương có cảng biển

Tuy ngành logistics Đà Nẵng có bước phát triển ấn tượng, đóng góp tích cực cho 
tăng trưởng kinh tế của thành phố (xem phần phụ lục), tuy vậy so với tiềm năng, lợi thế, 
yêu cầu thực tế vẫn còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, để logistics là một trong các trụ cột kinh 
tế, Đà Nẵng còn nhiều việc phải làm để cải thiện môi trường logistics. Mặc dù có tiềm 
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năng rất lớn nhưng Đà Nẵng vẫn chưa kiến tạo được môi trường logistics phát triển, có 
sức cạnh tranh cao, ngang tầm khu vực và quốc tế để thu hút các nhà đầu tư logistics 
lớn trong nước, các tập đoàn logistics quốc tế. Thời điểm chia tách với tỉnh Quảng Nam, 
kinh tế công nghiệp Đà Nẵng chưa mạnh, lúc này toàn thành phố mới có 02 khu công 
nghiệp (KCN) với 06 dự án có vốn đầu tư nước ngoài xây dựng và đưa vào sản xuất. Trải 
qua 2 thập kỷ phát triển, với hàng loạt chính sách mới được áp dụng và hàng trăm dự án 
cơ sở hạ tầng, tính đến năm 2020, Đà Nẵng có 6 khu công nghiệp và 1 khu công nghệ cao 
quy mô trên 1.500 ha và dự kiến trong thời gian 10 năm tới, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp 
tục đón nhận thêm nhiều dự án khu công nghiệp mới, tuy nhiên cho đến nay, Đà Nẵng 
vẫn chưa có khu công nghiệp logistics nào trên địa bàn? (hình 1), chưa có những trung 
tâm logistics cấp quốc gia cũng như quốc tế đủ tầm vóc, quy mô để đảm nhiệm vai trò dẫn 
dắt thị trường và thu hút đầu tư logistics trong và ngoài nước. Việc phát triển trung tâm 
logistics hiện tại chủ yếu là nỗ lực tự thân của doanh nghiệp, cùng với đó phần lớn hệ 
thống kho bãi của doanh nghiệp có quy mô nhỏ như ở nhiều địa phương trong cả nước. 
Ví dụ, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng là doanh nghiệp có hạ tầng kho bãi lớn nhất 
thành phố, song chỉ có 28 ha tại cảng Tiên Sa và 20 ha tại Hòa Vang. Hệ thống kho bãi 
và dịch vụ logistics của Đà Nẵng vẫn còn thiếu, chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu sản 
xuất, dự trữ của địa phương, các KCN và vùng lân cận, mà chưa đáp ứng được nhu cầu 
vận tải hàng hóa quốc tế ngày một gia tăng qua khu vực Đà Nẵng để thu hút nguồn hàng 
từ các tỉnh trong nước và từ tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây... Vì thế, Đà Nẵng với 
mục tiêu “hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ logistics tại miền Trung với vai trò trung tâm 
của Đà Nẵng” nhưng vẫn trong tình trạng cơ sở hạ tầng logistics, nòng cốt là kết cấu hạ 
tầng giao thông còn hạn chế, dễ chia cắt khi gặp bão lũ, cảng biển quốc tế lại không kết 
nối với hệ thống đường sắt quốc gia, đặc biệt là thiếu trung tâm logistics quy mô quốc 
tế kết nối với cảng biển, cảng hàng không quốc tế nhằm tăng tính liên kết vùng, thu hút 
nguồn hàng, giảm ùn tắc giao thông cho tuyến đường khu vực cảng, chưa hình thành thị 
trường bất động sản logistics do thiếu các KCN logistics, KCN logistics công nghệ cao và 
trung tâm logistics tại Đà Nẵng để thu hút các nhà đầu tư kinh doanh logistics trong và 
ngoài nước… Nguồn nhân lực logistics ở Đà Nẵng vẫn thiếu, phần lớn do doanh nghiệp 
tự đào tạo, trường đào tạo chuyên ngành cho logistics còn rất hạn chế (Bảng 10). Thực 
tế trên cho thấy bức tranh phát triển logistics của Đà Nẵng còn rất nhiều việc phải làm 
để cải thiện môi trường logistics thành phố ngang tầm khu vực từ chính sách phát triển, 
đầu tư cơ sở hạ tầng logistics, xây dựng thị trường bất động sản logistics trên cơ sở đầu 
tư phát triển các KCN logistics, kể cả KCN logistics công nghệ cao cùng với xây dựng các 
trung tâm logistics quy mô quốc gia, quốc tế, phát triển hệ thống doanh nghiệp logistics 
(Năm 2017 số doanh nghiệp vận tải, kho bãi Đà Nẵng mới ở mức 8,4% = 1.110/13.285 so 
với tổng số doanh nghiệp của thành phố, 31.12.2019 là 7,7% = 1.321/17.105; năm 2019 
Đà Nẵng chỉ chiếm 3,5% = 1.321/38.057 số doanh nghiệp vận tải, kho bãi của cả nước 
còn số lao động trong các doanh nghiệp này chỉ 2,7% = 18.644/687.937 người; đóng góp 
vào GRDP của thành phố chỉ mới 7,8% và nếu tính cả bán buôn, bán lẻ và thông tin, 
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truyền thông là 23,65% cao nhất trong Vùng KTTĐ miền Trung, năm 2020 vận tải, kho 
bãi: 8,6%, nếu tính cả bán buôn, bán lẻ và thông tin,truyền thông 28,6%) (Hình 2,3,4 và 
Phụ lục). Các doanh nghiệp logistics thành phố lại là các doanh nghiệp logistics thực 
hiện các dịch vụ đơn lẻ có quy mô vừa và nhỏ, liên kết hợp tác hạn chế và tập trung ở thị 
trường nội địa với tiềm lực yếu. Đây là một rào cản trong phát triển hệ thống logistics 
thành phố...

Hình 2. Giá trị lĩnh vực dịch vụ logistics (gồm bán buôn, bán lẻ, vận tải kho bãi 
và thông tin truyền thông) so với GRDP các địa phương Vùng KTTĐ Bắc Bộ
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 Hình 3. Giá trị lĩnh vực dịch vụ logistics (gồm bán buôn, bán lẻ, vận tải kho bãi 
và thông tin truyền thông) so với GRDP các địa phương Vùng KTTĐ miền Trung
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Hình 4. Giá trị dịch vụ logistics (bao gồm bán buôn, bán lẻ, vận tải kho bãi và 
thông tin truyền thông) so với GRDP các địa phương Vùng KTTĐ phía Nam
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Hình 5. Hệ thống khu công nghiệp và khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng 
2020

II. Một số định hướng phát triển logistics thành phố Đà Nẵng gắn với cảng biển, 
cảng hàng không quốc tế

Theo định hướng Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24.1.2019 của Bộ Chính trị, Đà 
Nẵng sẽ được xây dựng thành trung tâm chuỗi cung ứng dịch vụ logistics tại miền Trung. 
Thực hiện mục tiêu đó, Đà Nẵng đang xúc tiến đầu tư nâng công suất sân bay Đà Nẵng 
lên 30 triệu khách/năm (vào năm 2030), xúc tiến nhanh dự án cảng Liên Chiểu, dự án di 
dời ga đường sắt. Đặc biệt, thành phố ưu tiên bố trí quỹ đất phát triển hệ thống kho bãi 
logistics và tạo cơ chế hấp dẫn khuyến khích các nhà đầu tư vào lĩnh vực này... Theo quy 
hoạch phát triển hạ tầng logistics Đà Nẵng đến năm 2030 với tổng vốn hơn 13,6 ngàn 
tỷ đồng, trên diện tích 312 ha, Đà Nẵng đặt mục tiêu các trung tâm logistics sẽ đáp ứng 
35% cho luồng hàng hóa qua cảng biển, 20% qua cảng hàng không và đường sắt… Ngoài 
ra, Đà Nẵng cần cải thiện môi trường logistics - xây dựng và phát triển hệ thống logistics 
thành phố ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới, trước hết cần phải 
thấy được những hạn chế và nguyên nhân về môi trường logistics Đà Nẵng trên các yếu 
tố như: cơ chế, chính sách phát triển logistics thành phố; cơ sở hạ tầng logistics, thu hút 
đầu tư logistics; hệ thống các doanh nghiệp logistics, thị trường, doanh nghiệp sử dụng 
dịch vụ logistics và nguồn nhân lực logistics. Từ thực tế đó, một số định hướng phát triển 
logistics thành phố Đà Nẵng gắn với cảng biển, cảng hàng không quốc tế, theo chúng tôi, 
cần phải tính đến trong thời gian tới như sau:
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1) Để “hình thành chuỗi cung ứng dịch  vụ  logistics tại miền Trung với vai trò 
trung tâm của Đà Nẵng”, ngoài việc đầu tư mở rộng hạ tầng giao thông đường bộ, nâng 
công suất sân bay Đà Nẵng, cảng Tiên Sa, Đà Nẵng cần xác định việc xây dựng các KCN 
logistics (KCN logistics công nghệ cao), trung tâm logistics, cụm logistics và thị trường bất 
động sản logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không quốc tế là tiền đề có tính quyết định 
cho Đà Nẵng. Từ đó để nâng cao hơn nữa mức ủng hộ đối với nghiên cứu, triển khai và 
thực hiện quy hoạch xây dựng hệ thống logistics xanh thành phố. Việc nâng cao nhận 
thức logistics, trước hết của đội ngũ cán bộ quản lý ở thành phố sẽ tạo điều kiện thuận 
lợi cho logistics thành phố phát triển theo hướng logistics xanh, giúp các doanh nghiệp 
trên địa bàn hóa giải bài toán đầu vào, đầu ra trong sản xuất, kinh doanh một cách hiệu 
quả, thúc đẩy xuất nhập khẩu, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thu hút 
luồng hàng hóa trong vùng và từ hành lang EWEC về với Đà Nẵng, đóng góp lớn cho 
tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao sức cạnh tranh của Đà Nẵng trong 
lĩnh vực logistics, sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng “trở thành 
một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò 
là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, 
công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ…”.

2) Tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng logistics thành phố đồng bộ, hiện đại, 
ngang tầm khu vực, trước hết ưu tiên xây dựng hạ tầng kết nối với cảng biển, cảng hàng 
không quốc tế với các địa phương Vùng KTTĐMT, hạ tầng giao thông vận tải theo hướng 
vận tải đa phương thức để khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng giao thông, thương mại hiện 
có; ưu tiên quỹ đất để đầu tư xây dựng các bất động sản logistics gồm các Khu công nghiệp 
logistics công nghệ cao, Cluster logistics, các trung tâm logistics quy mô theo tiêu chuẩn quốc 
tế, hình thành thị trường bất động sản logistics nhằm thu hút các tập đoàn logistics trong và 
ngoài nước vào đầu tư kinh doanh logistics tại Đà Nẵng và đưa Quyết định 1012/QĐ-TTg 
ngày 03.07.2015 về quy hoạch xây dựng các trung tâm logistics hạng I, hạng II và chuyên 
dùng tại Đà Nẵng và khu vực vào cuộc sống; xây dựng hệ thống đường sắt kết nối với các 
cảng biển quốc tế, đặc biệt chú ý tính hiệu quả, tính cấp bách của dự án di dời ga đường 
sắt Đà Nẵng với tổng nguồn vốn hơn 10,2 ngàn tỷ đồng. Theo đó, ga hàng hóa Kim Liên 
được quy hoạch gắn với cảng Liên Chiểu để hàng hóa chỉ một lần trung chuyển; đầu tư 
và phát triển đồng bộ hệ thống vận tải hàng hóa, hành khách bằng đường bộ, đường sắt, 
đường biển, đường hàng không mà Đà Nẵng có nhiều lợi thế, góp phần giảm áp lực quá 
tải trên đường bộ (bằng ô tô), đường không, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, đặc biệt 
là giảm chi phí logistics cho các doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh ngày một gay 
gắt và thời kỳ hậu COVID-19 hiện nay. Đừng để xảy ra chuyện chi phí vận chuyển một 
container hàng từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng hay ở chiều ngược lại đắt gấp nhiều 
lần so với chi phí vận chuyển cùng 1 container từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Mỹ! Hoặc hàng 
hóa từ các tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan và vùng Thủ đô Viêng Chăn Lào về cảng Đà Nẵng 
chỉ hơn 400 km, gần hơn nhiều so với đi về các cảng phía Nam Thái Lan và Myanmar, trên 
cả 1000 km, nhưng doanh nghiệp bạn lại không vận chuyển hàng về cảng Đà Nẵng? 
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3) Xây dựng đồng bộ các loại hình trung tâm logistics (ưu tiên khu công nghiệp 
logistics, KCN logistics công nghệ cao, trung tâm logistics hạng II, chuyên dùng) nhằm thúc 
đẩy phát triển bền vững theo mô hình logistics city xanh Đà Nẵng (Cảng biển → Đường sắt 
→ Các trung tâm logistics → Đường ô tô → Khách hàng). Phải coi các KCN logistics, trung 
tâm logistics như là mô hình kinh doanh, mô hình kết nối hiệu quả hạ tầng giao thông, liên 
kết kinh tế hiệu quả giữa các ngành, các địa phương và doanh nghiệp trong vùng; từ đó có 
chính sách đặc thù về đất cho xây dựng các trung tâm logistics bằng hoặc lớn hơn quy 
mô các KCN hiện hành tại thành phố nhằm thu hút và đẩy mạnh các hoạt động tiếp tục 
sản xuất trong khâu cung ứng nhằm nâng cao giá trị của hàng hóa xuất nhập khẩu, thu 
hút luồng hàng lưu thông và xuất nhập khẩu của vùng và các nước trong khu vực qua   
Đà Nẵng.

4) Xây dựng và thực thi cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển đa dạng loại hình 
doanh nghiệp logistics đối với tất cả các loại hình vận tải, đầu tư dịch vụ kho bãi; có chính 
sách ưu đãi các doanh nghiệp đầu tư hiện đại hóa các phương tiện vận tải, nhất là các 
phương tiện vận tải đường bộ (ô tô), đường sắt, đường biển, đầu tư hệ thống kho tàng bến 
bãi hiện đại vốn còn lạc hậu, với một cơ chế đặc thù cho phát triển doanh nghiệp logistics. 
Với việc quy hoạch xây dựng các trung tâm logistics quy mô khu vực và quốc tế, thành 
phố có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp logistics cả trong và ngoài nước đầu tư 
vào các khu công nghiệp logistics (làng vận tải, trung tâm logistics có quy mô lớn) - mô 
hình mà ở Việt Nam và Đà Nẵng đến nay hầu như chưa có, để tái cơ cấu lại thị trường các 
hoạt động logistics mà thành phố có lợi thế, phát triển các dịch vụ logistics theo hướng 
logistics xanh, văn minh, hiện đại, tăng nguồn thu ngân sách thành phố, đồng thời qua 
đó để phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh hệ thống doanh nghiệp logistics thành 
phố và vùng ngang tầm với các nước.

5) Phát triển thị trường logistics trên địa bàn thành phố theo hướng cạnh tranh, minh 
bạch để doanh nghiệp và người tiêu dùng cả trong và ngoài nước thực sự được hưởng các 
dịch vụ logistics có chất lượng cao với giá cả hợp lý, thu hút nguồn hàng từ các địa phương 
trong vùng và khu vực qua cảng Đà Nẵng. Chỉ có như vậy mới hình thành được tập quán 
thuê ngoài dịch vụ logistics trong vùng, hỗ trợ doanh nghiệp tập trung vào thực hiện các 
chức năng cơ bản, cốt lõi góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và hiệu quả sản xuất kinh 
doanh trong bối cảnh ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới, đồng 
thời góp phần tái lập các mối quan hệ kinh tế hợp lý, ổn định giữa các doanh nghiệp 
logistics và các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ, khách hàng trong chuỗi cung ứng nhằm 
thúc đẩy sản xuất hàng hóa, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử trong bối cảnh hậu 
COVID-19. Qua đó tạo sức hấp dẫn, thu hút nhiều hơn nguồn hàng từ các nước trong 
khu vực về cảng biển Đà Nẵng trên tuyến hành lang EWEC đã được đầu tư xây dựng 
nhưng hiệu quả khai thác còn hạn chế, chưa tương xứng; giảm bớt các rào cản “vô hình” 
đối với hàng hóa dịch vụ lưu thông trên thị trường về cảng Đà Nẵng. 
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6) Để hệ thống logistics city Đà Nẵng vận hành và phát triển ngang tầm với các nước 
trong khu vực và quốc tế, có sức cạnh tranh cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế 
nhanh và bền vững thì việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực logistics, bao gồm cả 
nhân lực số cho logistics để đáp ứng yêu cầu phát triển là rất cấp bách hiện nay. Đẩy mạnh 
đào tạo nguồn nhân lực logistics không chỉ ở cấp đại học mà cả lĩnh vực đào tạo nghề 
logistics theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển của cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0, nền kinh tế số. “Giải pháp đào tạo và nâng cao nhận thức và chất 
lượng nguồn nhân lực” tại Quyết định 200/QĐ-TTg ngày 14.02.2017 và Quyết định 221/
QĐ-TTg ngày 22.02.2021 bổ sung về kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh 
và phát triển dịch vụ logsitics ở Việt Nam đến năm 2025 cần được sớm triển khai vào 
cuộc sống có hiệu quả hơn./.
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PHỤ LỤC 

Khái quát logistics Đà Nẵng trong tổng thể bức tranh logistics
của cả nước và các vùng KTTĐ

Bảng 1. Ngành logistics đóng góp trong cơ cấu tổng sản phẩm Việt Nam theo giá 
hiện hành 2016 - 2020

Đơn vị tính: %

Nhóm ngành 2016 2017 2018 2019 2020
Tổng số 100 100 100 100 100
1. Ngành logistics 13,88 14,03 14,24 14,52 15,33
- Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy 
& động cơ khác 10,50 10,7 10,87 11,16 12,24

- Vận tải kho bãi 2,68 2,65 2,69 2,69 2,85
- Thông tin và truyền thông 0,70 0,68 0,68 0,67 0,75
2. Các ngành khác 86,62 85,97 85,76 85,48 84,67

Nguồn: Niên giám thống kê, 2020

Bảng 2. Giá trị dịch vụ logistics so với GRDP các tỉnh, thành phố Vùng KTTĐ 
Bắc Bộ năm 2016 - 2019

Địa phương 2016 2017 2018 2019

Hà Nội
GRDP (tỷ đồng) 894.001 973.901 897.603 971.722

Logistics (tỷ đồng) 78.855 82.076 85.611 96.880
% logistics so với GRDP 8,82 8,43 9,54 9,97

Hải Phòng
GRDP (tỷ đồng) 149.583 174.181 210.294 246.485
Logistics (tỷ đồng) 42.342 48.032 54.807 62.294
% logistics so với GRDP 28,31 27,58 26,06 25,27

Quảng Ninh
GRDP (tỷ đồng) 127.229 143.068 166.271 189.773
Logistics (tỷ đồng) 24.285 28.391 33.088 38.236
% logistics so với GRDP 19,08 19,84 19,90 20,15

Hải Dương
GRDP (tỷ đồng) 81.296 99.805 114.937 127.939
Logistics (tỷ đồng) 13.013 15.918 17.758 19.392
% logistics so với GRDP 16,01 15,95 15,45 15,16

Hưng Yên
GRDP (tỷ đồng) 71.473 80.307 84.534 91.885
Logistics (tỷ đồng) 9.429 10.677 19.002 23.414
% logistics so với GRDP 13,19 13,29 22,47 25,48

Bắc Ninh
GRDP (tỷ đồng) 110.961 153.123 175.318 197.900
Logistics (tỷ đồng) 7.171 8.038 9.039 9.815
% logistics so với GRDP 6,46 5,24 5,15 4,95

Vĩnh Phúc
GRDP (tỷ đồng) 67.428 73.038 107.272 118.400
Logistics (tỷ đồng) 4.883 5.207 5.744 6.298
% logistics so với GRDP 7,24 7,12 5,35 5,32

Nguồn: Niên giám thống kê các tỉnh Vùng KTTĐ Bắc Bộ, 2019



96

Bảng 3. Giá trị logistics so với GRDP của Vùng KTTĐ Bắc Bộ năm 2016 - 2019

ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019

GRDP 1.335.637 1.697.423 1.756.229 1.944.104
Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe 
máy và động cơ khác 62.647 54.931 87.186 98.731

Vận tải, kho bãi 66.903 76.155 88.524 99.971
Thông tin, truyền thông 20.428 22.559 26.343 24.289
Tổng giá trị dịch vụ logistics 149.979 153.646 202.053 222.993
% dịch vụ logistics so với GRDP vùng 11,22 9,06 11,51 11,48

Nguồn: Niên giám thống kê các tỉnh Vùng KTTĐ Bắc Bộ, 2019

Bảng 4. Nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp đang hoạt động trong 
 lĩnh vực logistics Vùng KTTĐ miền Trung

 Đơn vị tính: Người
Năm

Ngành
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bình Định 110.100 118.112 116.531 117.848 120.014 124.035 124.382
Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa xe máy 10.681 11.158 11.164 12.370 12.785 12.745 13.618
Vận tải, kho bãi 6.255 6.732 7.638 6.919 7.289 8.855 8.415
Thông tin, truyền thông 71 61 120 134 146 128 181
Quảng Ngãi 51.626 51.536 52.750 53.068 53.348 59.726 67.310
Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, 
mô tô, xe máy & động cơ khác 8.223 7.455 7.628 7.886 7.558 8.406 8.846

Vận tải, kho bãi 2.173 2.633 3.038 2.816 4.079 4.968 4.050
Thông tin, truyền thông 502 20 448 438 424 253 254
Quảng Nam 85.066 101.024 107.899 106.391 114.799 124.362 147.623
Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, 
mô tô, xe máy & động cơ khác 6.368 7.072 9.067 7.419 7.915 9.097 10.770

Vận tải, kho bãi 2.040 2.018 1.854 2.004 2.453 3.818 5.310
Thông tin, truyền thông 70 76 67 84 42 70 361
Đà Nẵng 213.682 240.936 252.483 247.652 261.779 289.648 320.249
Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, 
mô tô, xe máy & động cơ khác 31.008 30.156 29.778 29.913 30.275 33.670 38.998

Vận tải, kho bãi 13.443 14.455 16.473 14.422 14.134 17.044 18.687
Thông tin, truyền thông 2.926 2.721 3.168 3.212 3.111 4.409 4.738
Thừa Thiên Huế 69.033 74.747 76.562 78.891 81.564 85.349 85.717
Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, 
mô tô, xe máy & động cơ khác 10.132 10.723 10.379 10.213 11.684 12.399 11.128

Vận tải, kho bãi 2.696 3.625 4.473 3.587 3.871 4.228 4.830
Thông tin, truyền thông 165 165 313 275 351 478 442

Nguồn: Niên giám thống kê các tỉnh Vùng KTTĐ miền Trung,2017
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Bảng 5. Giá trị dịch vụ logistics các tỉnh, thành phố Vùng KTTĐ miền Trung 
năm 2014 - 2017 (tỷ đồng)

Địa phương Nhóm ngành logistics 2014 2015 2016 2017

Bình Định

Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô 
tô, xe máy và động cơ khác 5.959,2 5.062,6 5.619,5 5.848,6

Vận tải, kho bãi 2.161,5 2.154,6 2.216,7 2.293,2
Thông tin, truyền thông 396,1 1107,1 1210,4 1318,7
Tổng cộng logistics 8.516,8 8.324,3 9.046,6 9.460,5

Quảng Nam

Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô 
tô, xe máy và động cơ khác 3.752 3.909 4.356 4.766

Vận tải, kho bãi 1.149 1.317 1.547 1.708
Thông tin, truyền thông 1.270 1.875 2.105 2.364
Tổng cộng logistics 6.171 7.101 8.008 8.838

Quảng Ngãi

Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô 
tô, xe máy và động cơ khác 6.353,9 7.874,9 9.138,5 1.0841,7

Vận tải, kho bãi 1.838,8 2.118,9 2.333 2.689,1
Thông tin, truyền thông 440,3 548,2 616,5 697,2
Tổng cộng logistics 8.633 10.542 12.088 14.228

Đà Nẵng

Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô 
tô, xe máy và động cơ khác 7.709 8.250 8.626 9.459

Vận tải, kho bãi 4.634 5.172 5.665 5.943
Thông tin, truyền thông 1.872 2.500 2.565 2.720
Tổng cộng logistics 14.215 15.922 16.856 18.122

Thừa Thiên 
Huế

Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô 
tô, xe máy và động cơ khác 3.222,4 3.813,4 4.499,3 4.896,7

Vận tải, kho bãi 932,6 1.026,1 1.148,6 1.214,5
Thông tin, truyền thông 223,3 265,4 303,5 314,9
Tổng cộng logistics 4.378,3 5.104,9 5.951,4 6.426,1

Nguồn: Niên giám thống kê các tỉnh Vùng KTTĐ miền Trung, 2018

Bảng 6. Giá trị dịch vụ logistics so với GRDP các địa phương trong Vùng KTTĐ 
miền Trung năm 2014 - 2017

Địa phương 2014 2015 2016 2017

Bình Định
GRDP (tỷ đồng) 50.825,4 53.743,4 58.522,8 63.102,2
Logistics (tỷ đồng) 8.516,8 8.324,3 9.046,6 9.460,5
% logistics so với GRDP 16,76 15,49 15,46 14,99

Quảng Ngãi
GRDP (tỷ đồng) 60.519,5 60.706,3 57.695,5 64.241,7
Logistics (tỷ đồng) 6.171 7.101 8.008 8.838
% logistics so với GRDP 10,20 11,70 13,88 13,76

Quảng Nam
GRDP (tỷ đồng) 49.382 60.856 76.773 83.440
Logistics (tỷ đồng) 8.633 10.542 12.088 14.228
% logistics so với GRDP 17,48 17,32 15,75 17,05
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Đà Nẵng
GRDP (tỷ đồng) 57.752 63.189 69.507 76.635
Logistics (tỷ đồng) 14.215 15.922 16.856 18.122
% logistics so với GRDP 24,61 25,20 24,25 23,65

Thừa Thiên Huế
GRDP (tỷ đồng) 32.170 34.876,5 37.810,6 42.332,7
Logistics (tỷ đồng) 4.378,3 5.104,9 5.951,4 6.426,1
% logistics so với GRDP 13,61 14,64 15,74 15,18

Vùng KTTĐ 
miền Trung

GRDP (tỷ đồng) 250.648,9 273.371,2 300.308,9 329.751,6
Logistics (tỷ đồng) 41.914,1 46.994,2 51.950 57.074,6
% logistics so với GRDP 16,72 17,19 17,30 17,31

Nguồn: Niên giám thống kê các tỉnh Vùng KTTĐ miền Trung, 2018

Bảng 7. Tổng sản phẩm trên địa bàn (theo giá hiện hành) của lĩnh vực logistics 
các tỉnh, thành phố Vùng KTTĐ phía Nam năm 2015 - 2019

Đơn vị: tỷ đồng

Năm

Ngành
2015 2016 2017 2018 2019

Thành phố Hồ Chí Minh 919.025 1.005.538 1.114.600 1.225.996 1.338.179
Bán buôn, bán lẻ, sửa 
chữa xe máy 139.493 147.880 162.663 179.339 198.485

Vận tải, kho bãi 86.807 95.154 107.038 120.708 136.239
Thông tin, truyền thông 41.766 46.316 49.965 54.435 59.432
Tổng cộng logistics 268.066 289.350 319.666 354.482 394.156
% so với cả tỉnh 29,17 28,77 28,68 28,91 29,45
Bình Phước 37.578,33 43.372,00 50.563,00 55.230,41 61.496,52
Bán buôn, bán lẻ, sửa 
chữa ô tô, mô tô, xe máy 
& động cơ khác

5.831,37 5.006,18 5.618,64 6.176,17 6.639,88

Vận tải, kho bãi 535,17 554,66 563,84 621,42 648.,34
Thông tin, truyền thông 279,70 2.785,10 3.072,63 3.312,62 3.519,17

Tổng cộng logistics 6.646,24 8.345,94 9.255,11 10.110,21 10.807,39

% so với cả tỉnh 17,69 19,24 18,30 18,30 17,57
Bình Dương 239.009 265.697 292.711 322.764 360.797
Bán buôn, bán lẻ, sửa 
chữa ô tô, mô tô, xe máy 
& động cơ khác

14.178 15.494 17.003 18.773 21.139

Vận tải, kho bãi 6.830 7.544 8.218 9.870 11.082
Thông tin, truyền thông 2.320 2.470 2.733 3.051 3.367
Tổng cộng logistics 23.328 25.508 27.954 31.694 35.588
% so với cả tỉnh 9,76 9,60 9,55 9,82 9,86

Tây Ninh 51.414.099 56.979.082 65.288.161 72.374.429 81.799.023
Bán buôn, bán lẻ, sửa 
chữa ô tô, mô tô, xe máy 
& động cơ khác

5.533.321 5.974.661 6.608.995 7.316.889 8.017.752
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Vận tải, kho bãi 845.016 943.731 1.019.018 1.135.274 1.240.300
Thông tin, truyền thông 980.740 1.136.007 1.257.461 1.437.052 1.544.685
Tổng cộng logistics 7.359.077 8.054.399 8.885.474 9.889.215 10.802.737
% so với cả tỉnh 14,31 14,13 13,61 13,66 13,21
Bà Rịa - Vũng Tàu 292.593,3 269.945,0 296.551,1 339.272,1 358.936,9
Bán buôn, bán lẻ, sửa 
chữa ô tô, mô tô, xe máy 
& động cơ khác

4.391,5 4.687,1 5.231,7 5.854,1 6.351,9

Vận tải, kho bãi 9.340,5 8.099,5 8.536,3 9.444,7 10.001,4
Thông tin, truyền thông 1.343,9 1.487,7 1.680,1 1.832,1 1.967,5
Tổng cộng logistics 15.075,9 14.274,3 15.448,1 17.130,9 18.320,8
% so với cả tỉnh 5,15 5,29 5,21 5,05 5,10
Tiền Giang 64.740.137 72.707.039 80.673.695 88.779.552 97.863.023

Bán buôn, bán lẻ, sửa 
chữa ô tô, mô tô, xe máy 
& động cơ khác

4.316.006 4.822.700 5.347.638 5.922.877 6.495.810

Vận tải, kho bãi 896.400 957.132 1.036.412 1.101.951 1.201.120
Thông tin, truyền thông 1.313.102 1.504.995 1.654.708 1.827.532 1.952.714

Tổng cộng logistics 6.525.508 7.284.827 8.038.758 8.852.36 9.649.644
% so với cả tỉnh 10,08 10,02 9,96 9,97 9,86
Đồng Nai 234.266,9 256.556,7 282.022,9 314.784,5 353.840,2
Bán Buôn, Bán lẻ, sửa 
chữa ô tô, mô tô, xe máy 
& động cơ khác

14.427,9 17.215,0 18.028,2 19.782,2 21.406,5

Vận tải, kho bãi 4.965,2 6.009,5 6.307,0 7.044,5 7.969,2

Thông tin, truyền thông 2.837,0 3.287,0 3.359,0 3.747,2 4.017,4

Tổng cộng logistics 22.230,1 26.511,5 27.694,2 30.573,9 33.393,1
% so với cả tỉnh 9,49 10,33 9,82 9,71 9,44
Long An 73.408,62 82.667.52 95.272,74 110.335,99 123.253,02
Bán Buôn, bán lẻ, sửa 
chữa ô tô, mô tô, xe máy 
& động cơ khác

6.611,6 7.178,61 8.065,99 8.929,32 9.895,18

Vận tải, kho bãi 1.274,71 1.292,16 1.375,05 1.562,35 1.695,29
Thông tin, truyền thông 1.243,90 1.353,99 1.468,73 1.637,21 1.740,94

Tổng cộng logistics 9.130,21 9.824,76 10.909,77 12.128,88 13.331,41

% so với cả tỉnh 12,44 11,88 11,45 10,99 10,82

Tổng 8 tỉnh Vùng KTTĐ 
phía Nam

1.912.035.386 2.053.462.341 2.277.682.596 2.529.536.981 2.776.164.686

Nguồn: Niên giám thống kê các tỉnh Vùng KTTĐ phía Nam, 2020



100

Bảng 8. Doanh nghiệp logistics đánh giá về cơ sở hạ tầng đối với phát triển hệ 
thống logistics nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Vùng KTTĐ miền Trung 

Hệ thống Logistics quốc gia Rất kém Kém Trung bình Tốt Rất tốt
- Kết cấu hạ tầng giao thông vận tải 2,1% 18,1% 47,9% 30,6% 1,4%
- Cơ sở hạ tầng kho tàng bến bãi 0,7% 16,8% 51,0% 29,4% 2,1%
- Cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông 1,4% 16,1% 42,7% 37,8% 2,1%
- Hệ thống phân phối hàng hóa 0,0% 11,2% 53,1% 31,5% 4,2%
- Cảng biển 0,0% 13,4% 42,3% 33,8% 10,6%
- Phương tiện giao nhận hàng hóa 0,0% 5,6% 49,7% 38,5% 6,3%
- Hệ thống trung tâm logistics và kết nối 
với cảng biển 0,0% 13,2% 46,5% 36,1% 4,2%

- Mức độ kết nối hạ tầng giao thông, 
thương mại trong vùng 0,7% 12,1% 44,7% 38,3% 4,3%

Hình 5. Ý kiến đánh giá của doanh nghiệp logistics về cơ sở hạ tầng đối với phát 
triển hệ thống logistics nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Vùng KTTĐ miền Trung 

Nguồn: Kết quả khảo sát hệ thống logistics Vùng KTTĐMT đề tài KX01,29/16-20

Bảng 9. Giá trị lĩnh vực dịch vụ logistics so với GRDP của Đà Nẵng 
theo giá hiện hành, năm 2016 - 2020

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu Năm 
2016

Năm 
2017

Năm 
2018

Năm 
2019

Năm 
2020

GRDP của Đà Nẵng 80.457 89.989 101.405 111.187 103.234
Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, 
xe máy và động cơ khác 9.600 10.646 12.280 13.930 14.649

Vận tải, kho bãi 7.005 
(8,7%)

7.229 
(8,0%)

9.037 
(8,9%)

9.905 
(8,9%)

8.835 
(8,6%)
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Thông tin, truyền thông 5.936 7.029 7.782 8.905 6.054
Tổng giá trị dịch vụ logistics 22.541 24.904 29.099 32.740 29.538
% dịch vụ logistics so với GRDP 
thành phố 28,01 27,67 28,69 29,44 28,61

Nguồn: Niên giám thống kê Đà Nẵng, 2020

Bảng 10. Số doanh nghiệp vận tải, kho bãi và lao động của Đà Nẵng 
so với toàn thành phố năm 2015 - 2019

Đơn vị: doanh nghiệp, người

Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 2019

Tổng số doanh nghiệp 11.514 13.285 15.127 15.168 17.105

Số doanh nghiệp vận tải kho bãi 974 
(8,5%)

1.110 
(8,4%)

1.217 
(8,0%)

1.245 
(8,2%)

1.321 
(7,7%)

Tổng số lao động trong các doanh 
nghiệp 289.648 320.249 314.863 296.035 307.295

Lao động trong các doanh nghiệp 
vận tải kho bãi 

17.044 
(5,9%)

18.687 
(5,8%)

18.711 
(5,9%)

16.324 
(5,5%)

18.644 
(6,1%)

Nguồn: Niên giám thống kê Đà Nẵng, 2020               
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GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ
TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN ĐẾN

☐  Bà NGÔ THỊ KIM YẾN*

* Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.
1 Bệnh viện C, Bệnh viện C17, Bệnh viên Giao thông Vận tải 5, Bệnh viện Công an 199.
2 Bệnh viện Đà Nẵng và 07 TTYT quận, huyện.
3 Bệnh viện Hoàn Mỹ, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Tâm Trí, Bệnh viện Gia Đình và Bệnh viện đa 

khoa quốc tế chất lượng cao Vinmec Đà Nẵng.
4 Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng.
5 Bệnh viện Phụ sản - Nhi, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Da 

Liễu, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt.
6 Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec.

Hiện nay, mạng lưới khám chữa bệnh của thành phố đã và đang được củng 
cố và hoàn thiện từ tuyến thành phố đến các quận, huyện, xã, phường và 
phát triển theo định hướng “đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu và hội nhập 

khu vực”; tích cực áp dụng triển khai các dịch vụ kỹ thuật y tế mới, hiện đại, chuyên sâu 
đi đôi với triển khai các đề án bệnh viện vệ tinh, đề án luân phiên cán bộ y tế, chuyển giao 
kỹ thuật và đẩy mạnh chất lượng bệnh viện, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng 
đến sự hài lòng người bệnh. 

 Với số lượng bệnh viện đa khoa trên địa bàn thành phố là 12 bệnh viện, trong đó 
có 04 bệnh viện1 do Trung ương quản lý, thành phố quản lý là 08 bệnh viện2 và 05 bệnh 
viện tư nhân.3 Có 10 bệnh viện chuyên khoa, trong đó có 01 bệnh viện4 do Trung ương 
quản lý, thành phố quản lý là 08 bệnh viện5; 01 bệnh viện đa khoa quốc tế.6

 Tính đến nay, toàn thành phố đạt 77,26 giường bệnh/vạn dân; cao hơn gấp 03 
lần so với tỷ lệ trung bình toàn quốc (toàn quốc là 28 giường bệnh/vạn dân). Chất lượng 
bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện (do Bộ Y tế ban hành tại Quyết định 
6858/QĐ-BYT ngày 18.11.2016) được cải thiện hàng năm. Nhiều kỹ thuật y tế hiện đại 
được ứng dụng thành công tại các bệnh viện hạng I như Bệnh viện Đà Nẵng, Phụ sản - 
Nhi; đồng thời, các bệnh viện chuyên khoa tuyến thành phố, các Trung tâm Y tế quận, 
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huyện cũng đã triển khai nhiều kỹ thuật y tế tiên tiến trong khám chữa bệnh, phù hợp với 
phân tuyến chuyên môn và từng bước tạo được uy tín, một số bệnh viện tuyến thành phố 
thu hút hơn 40% tỷ lệ bệnh nhân ngoại tỉnh. Những kỹ thuật y tế chuyên sâu, chất lượng 
cao có thể kể đến như:

+ Kỹ thuật ghép tế bào gốc điều trị chấn thương tủy sống được Bệnh viện Đà Nẵng 
triển khai từ năm 2016; đến nay đã tiến hành thành công 27 ca ghép tế bào gốc, 33 ca 
ghép thận, thực hiện kỹ thuật solitaire (lấy huyết khối) trong điều trị nhồi máu não cấp 
tính; ứng dụng kỹ thuật ECMO, kỹ thuật thẩm tách siêu lọc máu… cứu sống kịp thời 
nhiều bệnh nhân rất nặng như sốc phản vệ, viêm cơ tim. Nhiều kỹ thuật mới đã được 
chuyển giao như phẫu thuật tạo hình thực quản trong teo thực quản bẩm sinh sơ sinh; kỹ 
thuật cắt thực quản và tạo hình thực quản bằng ống dạ dày qua nội soi ngực bụng; phẫu 
thuật và can thiệp bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp, cân nặng thấp; Phẫu thuật bắc cầu động 
mạch vành; cắt đốt nội mạc bằng sóng Radio cao tần, đặt máy tạo nhịp hai buồng tim…

Bên cạnh đó, Bệnh viện Đà Nẵng đã khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm 
Xạ trị - Y học hạt nhân khu vực miền Trung kể từ tháng 09 năm 2014, đây là đơn vị thứ 
3 trong toàn quốc có thể sản xuất FDG 18 bằng máy cyclotron kết hợp với các máy PET/
CT và SPECT/CT hiện đại thế hệ mới, cho phép chẩn đoán sớm nhiều bệnh lý như: ung 
thư, các tổn thương di căn, xạ hình tưới máu cơ tim với hình ảnh và chất lượng cao góp 
phần nâng cao khả năng chẩn đoán chính xác và điều trị sớm nhiều bệnh, cứu sống nhiều 
ca bệnh hiểm nghèo… 

+ Về lĩnh vực phụ sản và nhi khoa, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng đã triển khai 
thành công kỹ thuật “Thụ tinh trong ống nghiệm” từ tháng 4.2014 và đến nay đã chào 
đón trên 1.000 trẻ ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (tỷ lệ thành công 
cao, đạt 46%). Kỹ thuật “Chăm sóc thiết yếu sơ sinh sớm da kề da” được triển khai từ 
tháng 7.2014 và nhanh chóng được áp dụng tại 100% các bệnh viện trên địa bàn thành 
phố; kể cả sinh mổ đạt trên 95%, góp phần làm tăng tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ cho trẻ 
sơ sinh tại các bệnh viện từ dưới 30% vào giữa năm 2015 tăng lên trên 80%, giảm tỷ lệ tử 
vong và bệnh tật cho bà mẹ và trẻ sơ sinh. Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng cũng là đơn 
vị đầu tiên triển khai ngân hàng sữa mẹ tại Việt Nam, sau 4 năm hoạt động, ngân hàng 
sữa mẹ đã cung cấp trên 5.000 lít sữa mẹ thanh trùng cho hơn 16.000 trẻ sơ sinh. 

Đà Nẵng cũng được Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc đánh giá 
cao và trở thành mô hình điểm cho các đơn vị y tế trong nước và quốc tế học tập về lĩnh 
vực chăm sóc thiết yếu sớm bà mẹ, trẻ sơ sinh và ngân hàng sữa mẹ.

+ Các bệnh viện chuyên khoa khác cũng từng bước triển khai nhiều kỹ thuật chuyên 
sâu trong các chuyên khoa như giải phẫu bệnh chuyên ngành da liễu lần đầu tiên được 
triển khai tại Bệnh viện Da liễu; Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã phát triển phòng xét nghiệm 
đạt chuẩn quốc tế, giúp chẩn đoán nhanh, chính xác các trường hợp nhiễm Lao, nhất 
là Lao kháng đa thuốc; Bệnh viện Mắt với phát triển các kỹ thuật mới như phẫu thuật 
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Phaco, chụp OCT phần trước, phần sau nhãn cầu; Bệnh viện Tâm thần đã triển khai 
nhiều trắc nghiệm và liệu pháp tâm lý trong điều trị cho trẻ em, đặc biệt, đã đưa Khoa 
Tâm thần trẻ em - một trong các đơn vị tâm thần chuyên cho trẻ em sớm nhất ở Việt 
Nam vào hoạt động; Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng với phẫu thuật tạo hình sau ung thư, 
phương pháp đồng biến liều tia trong xạ trị; kỹ thuật nhu châm, hỏa long cứu và đặc biệt 
là thực hiện điều trị cắt cơn cho bệnh nhân nghiện ma túy nặng và lâu năm bằng châm 
cứu và thuốc nam thành công tại Bệnh viện Y học cổ truyền…

Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24.01.2019 của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng 
và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định 
một trong những mục tiêu phát triển đến năm 2030 của thành phố Đà Nẵng là phải đưa 
thành phố trở thành “trung tâm y tế chất lượng cao”. Vì vậy, trong thời gian đến, bên cạnh 
nhiệm vụ nâng cao năng lực để chăm lo, bảo vệ sức khỏe nhân dân thành phố, ngành y tế 
thành phố cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh phát triển dịch vụ y tế nhằm từng bước xây dựng 
và phát triển ngành y tế Đà Nẵng thành trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao của 
khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cao cấp, phục vụ 
khách quốc tế trong lĩnh vực du lịch chữa bệnh, phù hợp với định hướng phát triển du 
lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. 

Hiện nay, có rất nhiều rào cản khiến du lịch y tế tại Việt Nam nói chung và Đà Nẵng 
nói riêng chưa thể phát triển cũng như chưa ghi dấu ấn đối với khách quốc tế, trong đó 
phải kể đến như: chưa có chính sách khuyến khích phát triển, chưa có sự phối kết hợp 
giữa ngành y tế và ngành du lịch, chưa có sự quảng bá về các gói dịch vụ y tế. Các bệnh 
viện cũng chưa có sự chuẩn bị về nguồn nhân lực phục vụ thị trường khách này, bởi 
không như khách nội địa, để phục vụ khách quốc tế thì bác sĩ, y tá cũng cần thông thạo 
ngoại ngữ và khó khăn lớn nhất chính là việc các bệnh viện cần phải có chứng nhận chất 
lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế... để thu hút khách quốc tế. 

Nhận thấy những hạn chế, rào cản trong việc phát triển dịch vụ y tế gắn với du lịch 
cũng như đánh giá được những thế mạnh hiện nay của thành phố như đã nêu trên, địa 
phương đã đặt ra những giải pháp nhằm phát triển dịch vụ y tế trong thời gian đến như sau:

Một là, trước mắt, tăng cường triển khai thêm đơn vị khám chữa bệnh du lịch, đơn 
vị y tế quốc tế như tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Răng - Hàm 
- Mặt và Bệnh viện đa khoa quốc tế tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Y học cổ truyền. 
Đồng thời, đào tạo nguồn nhân lực giỏi về chuyên môn, tốt về ngoại ngữ để phục vụ thị 
trường khách du lịch trong khám chữa bệnh.

Hai là, xây dựng cẩm nang du lịch y tế, tạo các ứng dụng riêng cho dịch vụ khám 
chữa bệnh, tăng cường truyền thông, quảng bá, phát triển những gói dịch vụ chuyên 
sâu. Trong đó, đẩy mạnh quảng bá các dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao trên các 
phương tiện truyền thông, qua Internet trong các lĩnh vực nha khoa, điều trị hiếm muộn, 
chăm sóc da và làm đẹp, y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại…, xác định phương châm 
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kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, coi đây là 
nhiệm vụ then chốt để tạo nên sức mạnh của ngành y tế thành phố.

Ba là, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin sẽ tạo sự thuận lợi cho việc tích 
hợp quảng bá dịch vụ y tế và dịch vụ phụ trợ y tế toàn diện, từ đó sẽ góp phần xây dựng 
và định hình thương hiệu y tế cho các bệnh viện top đầu trong thành phố đối với quốc 
tế, người dùng cũng dễ dàng hơn khi tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế của thành phố, việc 
đăng ký một gói du lịch y tế trọn vẹn trên nền tảng số cũng sẽ thuận lợi và tiết kiệm nhiều 
thời gian hơn.

Bốn là, từng bước xây dựng hoàn thiện ít nhất 02 bệnh viện trên địa bàn thành phố 
có chứng nhận chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, trong đó chú trọng tập trung các mục 
tiêu về an toàn người bệnh; tiếp cận dịch vụ và chăm sóc liên tục; quyền của bệnh nhân 
và thân nhân; đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân; chất lượng chăm sóc và điều trị bệnh 
nhân; chất lượng chăm sóc trong gây mê và phẫu thuật; quản lý và sử dụng thuốc; giáo 
dục y tế cho bệnh nhân và thân nhân; cải tiến chất lượng và an toàn người bệnh; phòng 
ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn; quản trị, điều hành và định hướng hiệu quả; quản lý cơ 
sở vật chất và an toàn trang thiết bị; năng lực chuyên môn và đào tạo nhân viên và quản 
lý thông tin.

Năm là, bảo đảm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh 
COVID-19 vừa đảm bảo thực hiện song song các giải pháp nâng cao chất lượng khám 
chữa bệnh, triển khai các giải pháp phát triển dịch vụ y tế kết hợp với du lịch, nghỉ dưỡng 
trong thời gian đến.

Trong bối cảnh cả thế giới đang đối mặt với vô vàn khó khăn bởi đại dịch COVID-19, 
trong thời gian đến dự kiến thành phố sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách 
thức để phục hồi kinh tế và các hoạt động sản xuất sau dịch, lĩnh vực phát triển dịch vụ 
y tế cũng không ngoại lệ, tuy nhiên nếu có chiến lược, kế hoạch hành động cụ thể cũng 
như sự quyết tâm, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thì thành phố chúng ta 
sẽ sớm đạt được mục tiêu kép như đã đề ra./.
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ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHIỆP ĐẶC BIỆT LÀ CÔNG NGHỆ CAO

CHO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
GIAI ĐOẠN ĐẾN 2030, TẦM NHÌN ĐẾN 2050

☐  TS. DƯƠNG ĐÌNH GIÁM*

* Hội Khoa học kinh tế Việt Nam, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công nghiệp, Bộ Công Thương.

I. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI 
ĐOẠN 2011 - 2020

Đà Nẵng là thành phố lớn thứ tư ở Việt Nam và là đô thị lớn nhất ở miền Trung. 
Đà Nẵng có vị trí địa lý rất thuận lợi, do nằm trên trục giao thông xuyên quốc gia cả về 
đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không và là cửa ngõ tới Tây Nguyên. 

Tuy không còn những bước nhảy vọt về thành tựu như giai đoạn 1997 - 2010, 
nhưng Đà Nẵng vẫn một trong những đô thị có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực, với 
tốc độ tăng GRDP bình quân trong suốt giai đoạn 2011 - 2019 là 7,9%/năm (cao hơn 1,2 
lần so với tốc độ tăng trưởng cùng thời kỳ của cả nước là 6,3%/năm). Riêng năm 2020, 
do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, GRDP theo giá so sánh của Đà Nẵng chỉ đạt gần 
64 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng âm so với năm 2019 (-7,99%).

Năm 2020, dù chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng khu vực 
thương mại - dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng cao (66,5%) trong cơ cấu kinh tế thành phố, gấp 
3 lần tỷ trọng đóng góp của khu vực công nghiệp - xây dựng (21,05%). 

Đến nay, Đà Nẵng đã bước đầu hình thành những ngành kinh tế mũi nhọn như: du 
lịch, dịch vụ thương mại, vận tải, logistics, tài chính, ngân hàng, công nghiệp công nghệ 
cao, công nghệ thông tin, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hạ tầng kinh tế - xã hội, 
diện mạo đô thị có nhiều thay đổi tích cực và tương đối hiện đại. 

Đánh giá tổng quan, ngành công nghiệp thành phố giai đoạn 2011 - 2020 có mức 
tăng trưởng khá, nhưng vì thiếu quỹ đất (hạ tầng công nghiệp tập trung) và chủ trương 
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không tập trung phát triển các ngành thâm dụng lao động, hướng vào các ngành gia tăng 
hàm lượng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ (CNHT), đặc biệt là các dự án sạch, không 
gây tác hại đến môi trường,... nên tốc độ phát triển chậm hơn các địa phương khác.

Thực trạng phát triển công nghiệp Đà Nẵng trong giai đoạn 2011 - 2020, được đánh 
giá thông qua các nội dung sau:

1.1. Kết quả sản xuất công nghiệp

1.1.1. Quy mô giá trị tăng thêm 

Tuy không phải là hướng đột phá, trọng tâm phát triển của thành phố trong giai 
đoạn 2011 - 2020, nhưng ngành công nghiệp vẫn duy trì tỷ trọng lớn trong quy mô 
GRDP của nền kinh tế; từ 14,6% năm 2010, đến năm 2019 đã đạt 16,1% và đến năm 2020 
đạt 15,17% (giảm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19).

Hình 1.1. Quy mô VA và chỉ số IIP thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011 - 2020

 

Nguồn: Niên giám thống kê Đà Nẵng các năm 2011 - 2020

So với năm 2010, VA công nghiệp của thành phố năm 2019 đã tăng 3,6 lần, từ 5,1 
ngàn tỷ đồng lên 17,9 ngàn tỷ đồng; kể cả năm 2020, tác động của đại dịch COVID-19 
khiến quy mô công nghiệp của thành phố giảm sâu, chỉ tương đương với quy mô năm 
2017, thì cũng đã gia tăng gấp 3 lần so với năm 2010. 

Nếu không tính đến tác động của đại dịch COVID-19 gây ra vào năm 2020, thì đến 
năm 2019, quy mô công nghiệp của Đà Nẵng vẫn xếp thứ 7/19 so với các tỉnh của khu 
vực miền Trung - Tây Nguyên, và thứ 29/63 tỉnh, thành phố của cả nước. 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của toàn ngành có nhiều biến động: 

+ Giai đoạn 2011 - 2015, chỉ số IIP toàn ngành CN và của các ngành công nghiệp 
cấp 1 đều có xu hướng tăng mạnh (bình quân 9,8%/năm). 

+ Giai đoạn 2016 - 2020, chỉ số IIP chỉ tăng bình quân 4,3%/năm. 
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1.1.2. Tăng trưởng giá trị tăng thêm

Mặc dù không đạt được tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ như giai đoạn 1997 - 2005, 
nhưng tăng trưởng VA công nghiệp của Đà Nẵng giai đoạn 2011 - 2019 cũng đạt được kết 
quả đáng kể (tăng bình quân 8,7%/năm); tuy nhiên, sự đứt gãy chuỗi sản xuất do đại dịch 
COVID-19 vào năm 2020 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của công nghiệp 
Đà Nẵng (VA công nghiệp giảm 12,1% so với năm 2019), tốc độ tăng trưởng VA công 
nghiệp bình quân giai đoạn 2011 - 2020 của thành phố chỉ còn 6,4%/năm. Trong đó, giai 
đoạn 2011 - 2015 có tốc độ tăng trưởng tốt là 10,7%/năm, giai đoạn 2016 - 2020 chỉ đạt 
2,3%/năm. 

Sự giảm sút trong tăng trưởng VA đã khiến cho ngành công nghiệp thành phố đang 
giảm dần mức đóng góp trong mỗi 1% tốc độ tăng trưởng GRDP của nền kinh tế thành 
phố (từ mức 17,7 điểm phần trăm năm 2010, đến năm 20191 đã giảm còn 12,1 điểm phần 
trăm; dù năm 2015, mức đóng góp này vẫn duy trì ở 15,4 điểm phần trăm). 

So sánh với các địa phương thuộc Vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) miền Trung, 
năm 2020, VA ngành công nghiệp của Đà Nẵng chiếm 16,6% VA công nghiệp toàn Vùng, 
nhưng tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp của Đà Nẵng thấp nhất trong 5 địa phương. 
Quảng Nam và Quảng Ngãi là 2 địa phương có quy mô sản xuất công nghiệp lớn nhất 
Vùng nhưng hoạt động sản xuất cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19.

1.1.3. Về cơ cấu giá trị tăng thêm 

- Cơ cấu VA ngành công nghiệp theo thành phần kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo 
hướng giảm dần tỷ trọng khu vực nhà nước, tăng dần tỷ trọng khu vực tư nhân và khu 
vực có vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2011, cơ cấu công nghiệp theo các thành phần kinh 
tế như sau: kinh tế Nhà nước chiếm 29,1%, kinh tế ngoài Nhà nước chiếm 49,5%, kinh 
tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 21,4%; đến năm 2020, các tỷ lệ này lần lượt là: 18,6%, 
45,0% và 36,4%.

- Cơ cấu VA công nghiệp theo ngành cấp 1 không có sự thay đổi đáng kể; trong đó, 
công nghiệp chế biến, chế tạo (CBCT) giữ vai trò quyết định đối với tăng tưởng chung 
của toàn ngành công nghiệp. Năm 2010, tỷ trọng công nghiệp CBCT chiếm đến 90% VA 
toàn ngành công nghiệp, ngành sản xuất - phân phối điện chiếm 4,1%, lĩnh vực cung 
cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải chiếm 2,8%, ngành khai khoáng 
chiếm 3,2%. Đến năm 2020, cơ cấu tỷ trọng các ngành trên lần lượt là: 89,9%; 4,8%; 3,8%; 
1,6%.    

- Cơ cấu VA nội ngành công nghiệp CBCT có sự chuyển dịch tích cực theo hướng 
tăng các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, có hàm lượng công nghệ và giá trị gia 
tăng cao và các lĩnh vực CNHT. 

1 Năm 2020 không so sánh được do có mức tăng trưởng âm.
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Cụ thể, trong giai đoạn 2011 - 2020, tỷ trọng các ngành/sản phẩm có hàm lượng 
công nghệ - kỹ thuật, giá trị gia tăng cao (điện tử, thiết bị điện, cơ khí chế tạo máy móc-
thiết bị, sản xuất - lắp ráp ô tô, phương tiện vận tải khác…) tăng từ 16,3% lên 27,7%; 
tỷ trọng công nghiệp công nghệ cao (CNC) tăng từ 0% lên 0,95%; tỷ trọng CNHT tăng 
từ 17,1% lên 20,9%; tỷ trọng một số ngành/sản phẩm có lợi thế cạnh tranh (chế biến 
thủy sản, sữa, bia, nước ngọt, dược phẩm, cấu kiện kim loại…) tăng từ 16,8% lên 29,1%. 
Ngược lại, tỷ trọng các ngành công nghiệp chủ yếu dựa vào tài nguyên, có nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường cao (luyện kim, xi măng, hóa chất…) và các lĩnh vực chủ yếu sử dụng 
lao động phổ thông, giá trị gia tăng thấp (gia công may, giày, chế biến gỗ, sản xuất sản 
phẩm từ giấy, nhựa...) giảm từ 23,9% xuống 16,1%.

1.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động ngành công nghiệp

1.2.1. Chỉ số VA/GO 

Nhìn chung, chỉ số VA/GO bình quân giai đoạn 2011 - 2020 của ngành công nghiệp 
(CN) Đà Nẵng không có nhiều biến động: năm 2011 là 17,4%, đến năm 2020 đạt 17,3%, 
chưa đạt được mục tiêu đề ra là cải thiện chỉ số VA/GO đạt trên 28% vào năm 2020. 

Tốc độ cải thiện chỉ số này của ngành công nghiệp rất chậm, giai đoạn 2011 - 2015 
tăng trưởng âm (-0,5%/năm), giai đoạn 2016 - 2020 đạt -0,32%/năm. Trong cả giai đoạn 
2011 - 2020, tăng trưởng VA thấp hơn tăng trưởng GO, cho thấy ngành công nghiệp của 
thành phố phát triển theo chiều rộng và chưa bền vững.

Bảng 1.1. Chỉ số VA/GO của các ngành công nghiệp Đà Nẵng
giai đoạn 2011 - 2020 

Đơn vị: %

Chỉ tiêu 2011 2013 2015 2017 2020 T. trưởng                   
2011 - 2015

T. trưởng                   
2016 - 2020

Toàn ngành CN 17,4 16,8 17,6 17,8 17,3 -0,49 - 0,32

I. Khai khoáng 46,2 45,7 45,6 46,0 45,3 -1,32 - 0,13

II. Chế biến, chế tạo 16,1 15,5 16,2 16,4 15,8 -0,56 - 0,59

1- Điện tử 16,4 16,2 16,2 16,2 16,4 -0,78 0,29

2- Cơ khí, luyện kim 12,2 12,3 13,2 13,9 14,8 0,42 2,32

3- Thực phẩm, đồ uống 13,6 14,0 14,9 15,0 14,0 2,58 -1,27

4- Dệt may, da giày 18,6 18,9 18,2 18,3 18,0   - 1,75 - 0,19

5- Hóa chất 13,1 13,0 13,0 12,9 13,2 0,39   0,25

6- VLXD (phi kim loại) 24,9 24,9 24,9 24,9 24,7 0,00 - 0,19

7- Các ngành CB khác 20,2 20,1 20,5 20,3 17,6 0,44 - 2,94
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III. Điện, gas 76,6 76,6 76,6 76,6 75,9 0,00 - 0,17

IV. Nước, xử lý rác thải 64,5 64,1 62,4 62,3 61,7 0,08 - 0,21

Nguồn: Niên giám thống kê Đà Nẵng các năm 2011 - 2020

Bảng 1.1 cho thấy, theo phân ngành cấp 1, các ngành có chỉ số VA/GO cao, gồm: 
khai khoáng; sản xuất và phân phối điện; cấp nước, xử lý nước thải, rác thải. Tuy nhiên, 
các ngành này chỉ chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu công nghiệp của thành phố (tổng tỷ 
trọng chỉ chiếm 3,3%). Trong khi đó, công nghiệp CBCT có chỉ số VA/GO thấp, nhưng 
lại chiếm tỷ trọng chi phối (trên 96,7%), do đó đã kéo chỉ số VA/GO chung toàn ngành 
công nghiệp xuống thấp.

1.2.2. Năng suất lao động 

Từ năm 2011 đến nay, nhìn chung, năng suất lao động (NSLĐ) của ngành công 
nghiệp thành phố đều có xu hướng tăng qua các năm, từ 56,7 triệu đồng/lao động (năm 
2011) lên 70,6 triệu đồng/lao động (năm 2015) và ước đạt 87,9 triệu đồng/lao động (năm 
2020). Tuy nhiên, tốc độ tăng NSLĐ của ngành công nghiệp có nhiều biến động, giai 
đoạn 2011 - 2015, mức tăng NSLĐ bình quân là 6%/năm; giai đoạn 2016 - 2020 chỉ đạt 
mức 4,5%/năm, thấp hơn mục tiêu cải thiện tăng trưởng bình quân được đề ra là 8,3%/
năm giai đoạn 2016 - 2020.

Số liệu thống kê cho thấy, NSLĐ trong ngành công nghiệp Đà Nẵng thấp hơn NSLĐ 
bình quân toàn thành phố ; tuy vậy, tốc độ tăng NSLĐ bình quân giai đoạn 2011 - 2015 
của ngành công nghiệp cao hơn tốc độ tăng NSLĐ toàn thành phố. 

Bảng 1.2. Năng suất lao động của ngành công nghiệp Đà Nẵng
giai đoạn 2011 - 2020 so với toàn thành phố và ngành công nghiệp toàn quốc

                                                                           ĐVT: Triệu đồng/lao động

Chỉ tiêu
2011 2015 2020

GĐ               
2011 - 
2015

GĐ 
2016 - 
2020

ĐN TQ ĐN TQ ĐN TQ ĐN TQ
1. NSLĐ chung của ĐN 104,4 117,4   - 2,5 -
2. NSLĐ ngành CN 56,7 - 70,6 - 87,9 - 6,0 - 4,5
- CN khai thác 140,5 982,8 181,0 1.747,8 180,9 - 3,8 15,5 0,0
- CN chế biến - chế tạo 59,8 53,2 73,7 67,9 89,3 - 6,0 6,3 3,9
- CN điện 18,3 580,4 26,9 1.134,2 46,8 - 6,8 18,2 11,7
- CN nước, xử lý rác 
thải 124,7 128,4 142,5 176,8 195,9 - 12,5 8,3 6,6

Nguồn: Niên giám thống kê Đà Nẵng các năm và website Tổng cục Thống kê

Xét về NSLĐ của các ngành công nghiệp cấp 1, thì ngành có NSLĐ tăng cao nhất là 
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CN cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải; với tốc độ tăng bình quân 9,5%/năm, cao 
hơn mức bình quân toàn ngành giai đoạn 2011 - 2020 (5,2%/năm). So sánh với cả nước 
thì có thể thấy, NSLĐ của các ngành công nghiệp cấp 1 của thành phố đều thấp hơn so 
với cả nước; riêng ngành công nghiệp CBCT và CN nước, xử lý rác thải thì mức chênh 
lệch không quá nhiều. 

Bảng 1.3. NSLĐ các nhóm ngành công nghiệp CBCT Đà Nẵng
giai đoạn 2011 - 2020

                                                                    Đơn vị: Triệu đồng/lao động

Nhóm ngành 2011 2015 2020 T.trưởng 2011 
- 2020

Toàn ngành CN chế biến, chế tạo 59,8 73,7 89,3 4,9
Ngành điện tử, thiết bị điện 38,3 67,1 110,2 13,2
Ngành cơ khí 75,7 124,3 185,8 9,7
Ngành thực phẩm, đồ uống 73,3 96,5 138,4 10,5
Ngành dệt, may, da giày 24,7 30,0 24,2 - 2,7
Ngành hóa chất, cao su, nhựa 119,3 147,0 160,5 3,3
Ngành VLXD (từ khoáng phi kim loại) 112,7 156,9 132,2 1,7
Các lĩnh vực chế biến, chế tạo khác 68,7 65,5 60,7 0,2

Nguồn: Tính toán từ Niên giám thống kê Đà Nẵng các năm 2011 - 2020

Trong nội bộ ngành công nghiệp CBCT, một số nhóm ngành có NSLĐ cao hơn 
mức bình quân toàn ngành CN của thành phố giai đoạn 2011 - 2020 là: điện tử, thiết bị 
điện; cơ khí; thực phẩm, đồ uống. Các nhóm ngành có NSLĐ thấp hơn mức bình quân 
chung toàn ngành CN là dệt may, da giày; hóa chất; VLXD… Ngành dệt may là ngành sử 
dụng nhiều lao động (chiếm tới 29,1% lực lượng lao động toàn ngành công nghiệp năm 
2020), là ngành giải quyết nhiều công ăn việc làm; tuy vậy, NSLĐ trong ngành dệt may, 
da giày không có sự cải thiện và còn sụt giảm trong giai đoạn này. 

1.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư

Kết quả tính toán hệ số ICOR (giá so sánh 2010) của ngành CN Đà Nẵng cho thấy, 
việc thu hút và sử dụng vốn trong ngành công nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 (5,6), hiệu 
quả hơn so với giai đoạn 2016 - 2020 (6,7). Nguyên nhân khách quan là do giai đoạn 2016 
- 2019, thành phố tập trung đầu tư phát triển hạ tầng cho khu CNC và khu công nghệ 
thông tin (CNTT), nhưng chưa thu hút được nhiều dự án. Đây là đầu tư dài hạn, nên 
chưa đem lại hiệu quả ngay, đã kéo lùi hiệu quả đầu tư của ngành công nghiệp thành phố.

Riêng năm 2020, quy mô giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp giảm mạnh 
(-12,1%) do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã làm cho ICOR giai đoạn 2016 - 2020 tăng 
cao đến 19. Sự tăng cao bất thường này không phản ánh đúng thực chất hiệu quả đầu tư 
trong ngành công nghiệp. 
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Xét riêng từng ngành công nghiệp, giai đoạn 2011 - 2020, ngành CN CBCT là 
ngành sử dụng vốn đầu tư hiệu quả nhất (hệ số ICOR thấp nhất trong 04 nhóm ngành 
công nghiệp). Trong khi đó, hệ số ICOR của ngành CN nước, xử lý rác tăng nhanh và giữ 
ở mức cao so với các nhóm ngành còn lại, cho thấy hiệu quả đầu tư của ngành này thấp 
hơn các phân ngành còn lại. 

Bảng 1.4. Hệ số ICOR ngành công nghiệp Đà Nẵng
giai đoạn 2011 - 2020 so với toàn thành phố Đà Nẵng

Chỉ tiêu
Hệ số ICOR

Giai đoạn 
2011 - 2015

Giai đoạn 
2016 - 2020

Giai đoạn 
2011 - 2020

1. Toàn thành phố Đà Nẵng 8,2 7,4 17,2

2. Ngành CN Đà Nẵng 5,6 19,0 10,7
- Khai khoáng 5,7 -12,8 59,9
- CN chế biến, chế tạo 5,6 17,7 8,3
- CN điện, khí 6,4 11,8 8,8
- CN nước, xử lý rác 5,1 35,4 14,0

Nguồn: Tính toán từ Niên giám thống kê Đà Nẵng các năm 2011 - 2020

1.3. Về phát triển công nghiệp công nghệ cao

Công nghiệp công nghệ cao là lĩnh vực mới, đồng thời là lĩnh vực mũi nhọn được 
ưu tiên tập trung thu hút phát triển tại Đà Nẵng. Giai đoạn 2016 - 2020, giá trị gia tăng 
cũng như tỷ trọng VA của công nghiệp CNC trong toàn ngành công nghiệp của thành 
phố tuy có tăng dần hàng năm, nhưng hiện còn rất thấp, chỉ chiếm khoảng 1% VA toàn 
ngành CN năm 2020. Dự kiến VA của ngành công nghiệp CNC sẽ tăng mạnh trong thời 
gian đến, khi các dự án mới đầu tư vào Khu CNC bắt đầu hoạt động và phát huy năng 
lực sản xuất, như các dự án: nhà máy linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine giai đoạn 1; 
nhà máy thiết bị y tế ITC VINA II; nhà máy số ESTEC; nhà máy sản xuất dụng cụ và vật 
tư y tế cấy ghép Vĩnh Đức; nhà máy sản xuất thiết bị tự động hóa trong ngành may của 
Yamato; nhà máy công nghệ Atoma…; cũng như việc thu hút các dự án mới vào Khu 
CNC đạt được kết quả khả quan.

1.4. Về phát triển công nghiệp hỗ trợ

Tổng vốn đầu tư thu hút vào các lĩnh vực CNHT giai đoạn 2015 - 2020 ước đạt trên 
9.000 tỷ đồng. Giá trị tăng thêm (VA) (giá so sánh năm 2010) của CNHT đạt 6.819 tỷ 
đồng vào giai đoạn 2011 - 2015 và 10.524 tỷ đồng vào giai đoạn 2016 - 2020; tính tổng giai 
đoạn 2011 - 2020 đạt trên 17.340 tỷ đồng, chiếm 20,4% VA toàn ngành công nghiệp. Tỷ 
trọng VA của các sản phẩm CNHT trong toàn ngành công nghiệp tăng dần qua các năm, 
từ 17,1% năm 2011 lên trên 20,9% năm 2020.
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Theo thống kê, đến nay trên địa bàn thành phố có khoảng 110 doanh nghiệp đang 
hoạt động hoặc có khả năng tham gia vào hoạt động sản xuất trong các lĩnh vực CNHT, 
chiếm khoảng 6,3% tổng số doanh nghiệp công nghiệp toàn thành phố. Trong đó, có 29 
doanh nghiệp FDI, chiếm khoảng ¼ số lượng doanh nghiệp CNHT. Doanh nghiệp trong 
nước tập trung ở lĩnh vực cơ khí chế tạo máy, chiếm gần ½ tổng số doanh nghiệp CNHT 
trên địa bàn. CNHT ngành công nghiệp công nghệ cao hiện nay chỉ mới thu hút được 4 
doanh nghiệp đầu tư sản xuất.

Hình 1.2. VA ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng 
giai đoạn 2011 - 2020

 

Nguồn: Tính toán từ Niên giám thống kê Đà Nẵng các năm 2011 - 2020

Hiện nay, ngành CNHT của thành phố đã thu hút nhiều dự án đầu tư mới, đầu tư 
bổ sung, trong đó khối doanh nghiệp FDI đóng vai trò quan trọng. Dự kiến một số dự án 
lớn trong lĩnh vực này khi đi vào hoạt động, nhất là khi tình hình dịch COVID-19 được 
kiểm soát, sẽ tạo ra sự thay đổi lớn về tỷ trọng của CNHT trong cơ cấu giá trị tăng thêm 
toàn ngành công nghiệp thành phố.

1.5. Phát triển hạ tầng công nghiệp

1.5.1. Quy hoạch, đầu tư hạ tầng và kết quả thu hút đầu tư

a) Các KCN 

Đà Nẵng có 06 KCN với tổng diện tích quy hoạch đến năm 2020, là 1.066,52 ha; 
trong đó, diện tích dành cho thuê chiếm 75% tổng diện tích quy hoạch; tỷ lệ lấp đầy của 
06 KCN này đạt 87,4% (tăng 1,6% so với năm 2011). 

Tổng số dự án đầu tư vào các KCN là 468 dự án, trong đó có 350 dự án có vốn đầu 
tư trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 19.056,8 tỷ đồng và 118 dự án FDI với tổng vốn 
đầu tư hơn 1.198,6 triệu USD. Chiếm tỷ phần chủ yếu là đầu tư vào KCN Hòa Khánh với 
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218 dự án (153 dự án trong nước và 65 dự án nước ngoài), tiếp đến là KCN Hòa Cầm với 
77 dự án (67 dự án trong nước, 10 dự án nước ngoài)…

b) Khu Công nghệ cao Đà Nẵng

Khu Công nghệ cao Đà Nẵng được thành lập năm 2010; là một trong ba KCNC 
quốc gia đa chức năng của cả nước. 

Tổng diện tích quy hoạch giai đoạn 2010 - 2020 của KCNC Đà Nẵng là 1.128,4 ha 
với 07 phân khu chức năng: Khu sản xuất công nghệ cao; Khu nghiên cứu - phát triển, 
đào tạo và ươm tạo doanh nghiệp; Khu quản lý - hành chính; Khu công trình hạ tầng kỹ 
thuật đầu mối; Khu hậu cần, logistics và dịch vụ công nghệ cao; Khu phụ trợ và Khu ở. 
Đến nay, KCNC Đà Nẵng đã chuyển đổi khu phụ trợ phục vụ dự án KCNC thành KCN 
hỗ trợ KCNC.

Đến tháng 12.2020, KCNC Đà Nẵng đã thu hút được 22 dự án (có 8 dự án đã đi vào 
hoạt động); trong đó có 12 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư là 6.291 tỷ đồng (tương 
đương khoảng 267 triệu USD), 10 dự án FDI với tổng vốn là 400,1 triệu USD. 

c) Các khu công nghệ thông tin tập trung

Thành phố Đà Nẵng đã và đang phát triển 07 khu công viên phần mềm và 01 khu 
CNTT tập trung. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 6.485 doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (chiếm 20% tổng số doanh nghiệp toàn thành 
phố). Trong đó, 1.720 doanh nghiệp có ngành nghề hoạt động chính trong lĩnh vực công 
nghiệp CNTT. 

d) Các cụm công nghiệp

Hiện tại, có 01 cụm công nghiệp (CCN) đã đi vào hoạt động ổn định (CCN Thanh 
Vinh mở rộng, diện tích 29,6 ha); trong đó, phần diện tích đất công nghiệp cho thuê là 
25,5 ha, chiếm 86,15% diện tích CCN, tỷ lệ lấp đầy của CCN Thanh Vinh là 100%. Ngoài 
ra, còn có 2 CCN làng nghề tiểu thủ công nghiệp là Làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non 
Nước (35 ha) và Làng nghề đá chẻ Hòa Sơn (7,56 ha).

1.5.2. Hiện trạng môi trường 

- Xử lý nước thải (XLNT): đến nay, 100% các KCN và KCNC trên địa bàn thành phố 
đã xây dựng hệ thống thoát nước mưa tách riêng với nước thải và hoàn thành hệ thống 
thu gom, trạm XLNT tập trung (đạt Quy chuẩn Việt Nam); riêng KCN Dịch vụ thủy sản 
Đà Nẵng đang được thu gom và đấu nối về Trạm xử lý nước thải Sơn Trà. 

Về cơ bản, các KCN và KCNC đã đáp ứng được yêu cầu về hệ thống xử lý nước thải. 
Riêng các CCN đang hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung hoặc thực hiện thu 
gom, đấu nối về trạm xử lý nước thải tập trung của các KCN lân cận để xử lý. 

- Quản lý chất thải rắn thông thường: chất thải rắn phát sinh trong quá trình sản 
xuất được phân loại, bố trí khu vực lưu giữ đúng quy định và hợp đồng với Công ty Cổ 



116

phần Môi trường đô thị Đà Nẵng để thu gom, vận chuyển, xử lý đúng quy định. 

- Quản lý chất thải nguy hại: các doanh nghiệp có phát sinh chất thải nguy hại được 
yêu cầu đăng ký trực tiếp với Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng để được cấp Sổ đăng 
ký chủ nguồn chất thải nguy hại; chất thải nguy hại được doanh nghiệp phân loại, lưu giữ 
đúng nơi quy định và hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành thu gom, vận chuyển 
và xử lý; tỷ lệ thu gom đạt 100%.

1.6. Đánh giá chung thực trạng phát triển ngành công nghiệp

1.6.1. Kết quả đạt được

Giai đoạn 2011 - 2020, quy mô giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng bình quân 
6,4%/năm, cao hơn mức tăng trưởng bình quân của thành phố. 

Cơ cấu giá trị tăng thêm đã chuyển dịch theo đúng định hướng tái cơ cấu ngành: 
công nghiệp CBCT tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn; ngành khai khoáng có tỷ trọng thấp và 
giảm dần. Cơ cấu nội ngành công nghiệp CBCT cũng chuyển dịch theo hướng tăng dần 
các ngành có hàm lượng kỹ thuật CNC, CNHT, sản xuất hàng tiêu dùng giá trị gia tăng 
cao (điện tử, cơ khí...); giảm dần các ngành sản xuất ảnh hưởng đến môi trường, sử dụng 
nhiều tài nguyên, giá trị gia tăng thấp (luyện kim, khai khoáng, VLXD...).

CNHT bước đầu phát triển, thu hút được một số dự án đầu tư mới. Tổng vốn đầu tư 
thu hút vào các lĩnh vực CNHT giai đoạn 2015 - 2020 ước đạt trên 9.000 tỷ đồng. Tỷ trọng 
VA của CNHT trong cơ cấu VA toàn ngành công nghiệp thành phố đã tăng từ 17,1% 
(năm 2011) lên khoảng 20,9% (năm 2020). Dự kiến, khi các dự án lớn đi vào hoạt động 
sẽ tạo ra sự thay đổi lớn về tỷ trọng của VA của CNHT trong cơ cấu giá trị tăng thêm của 
ngành công nghiệp.

Khu CNC, khu CNTT tập trung (giai đoạn 1) được đầu tư tương đối hoàn thiện, sẽ 
là động lực mới, có tính quyết định đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố và 
toàn khu vực, thông qua phát triển ứng dụng và thương mại hóa công nghệ cao, ươm tạo 
doanh nghiệp CNC phục vụ mục tiêu nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế.

Hoạt động xuất khẩu có sự phát triển đáng kể, kim ngạch xuất khẩu hàng công 
nghiệp tăng bình quân 8,8%/năm. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu cũng chuyển dịch theo 
hướng tăng tỷ trọng hàng công nghiệp, giảm tỷ trọng hàng nông, lâm sản.

1.6.2. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế

a) Hạn chế

Tốc độ tăng trưởng công nghiệp còn chậm, giai đoạn 2016 - 2020 chưa đạt được 
mục tiêu đề ra.

Quy mô ngành công nghiệp nhỏ, chậm có bước phát triển đột phá. Các chỉ tiêu hiệu 
quả sản xuất VA/GO, NSLĐ, hệ số ICOR của ngành công nghiệp thời gian qua đều chưa 
đạt được mục tiêu đề ra.
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Công nghiệp chủ lực và hỗ trợ còn hạn chế; sản phẩm CNHT chưa đáp ứng nhu 
cầu của các ngành sản xuất; tốc độ đổi mới, chuyển giao công nghệ trong các ngành công 
nghiệp còn chậm; năng lực nội sinh của ngành công nghiệp thành phố nhìn chung còn 
thấp; còn phụ thuộc nhiều vào thu hút đầu tư nước ngoài. 

Thu hút công nghiệp CNC chưa đạt kỳ vọng, chưa thực sự trở thành động lực thúc 
đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp của thành phố trong giai đoạn 2011 - 2020. Một số 
lĩnh vực CBCT vẫn còn nặng về gia công, chế biến thô, phụ thuộc vào nhân công lao 
động, giá trị gia tăng chưa cao.

Khu vực công nghiệp tư nhân còn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm mặt 
bằng sản xuất, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển sản 
xuất kinh doanh.

Hoạt động sản xuất, xuất khẩu hàng hóa còn phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên, 
phụ liệu nhập khẩu, do đó tạo ra giá trị gia tăng thấp. Thành phố chưa phát triển được 
những mặt hàng xuất khẩu mới tiềm năng và việc tìm kiếm thị trường mới chỉ ở mức độ 
thăm dò, chưa ổn định.

b) Nguyên nhân của hạn chế

Trong thời gian dài (2005 - 2015), thành phố chưa quan tâm phát triển các khu, 
cụm công nghiệp mới để thúc đẩy thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp, trong khi các 
khu, cụm công nghiệp cũ đã dần được lấp đầy, diện tích còn lại manh mún, nhỏ lẻ, không 
đủ điều kiện để thu hút các dự án lớn. Bên cạnh đó, việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu, 
cụm công nghiệp chưa đồng bộ, việc triển khai các khu CNTT, khu công viên phần mềm 
chậm tiến độ do trình tự, thủ tục kéo dài và sự thiếu thống nhất trong một số quy định 
pháp luật có liên quan.

Thiếu sự liên kết giữa các doanh nghiệp nội địa. 92% doanh nghiệp trên địa bàn 
thành phố hiện là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (quy mô vốn không quá 20 tỷ đồng), 
năng lực cạnh tranh còn yếu nên gặp khó khăn hoặc chưa chủ động thực hiện việc đổi 
mới công nghệ; chưa quan tâm đến công tác đầu tư cho xúc tiến thương mại, xây dựng và 
phát triển thương hiệu, vẫn còn theo kiểu kinh doanh tự phát, nhỏ lẻ; việc liên kết, hợp 
tác theo chuỗi giá trị của các doanh nghiệp còn hạn chế.

Nguồn lao động chưa đáp ứng nhu cầu của nhiều ngành công nghiệp; lao động tại 
các KCN phần lớn là lao động phổ thông, thiếu lao động có tay nghề kỹ thuật cao, công 
nhân kỹ thuật, chuyên gia đầu ngành,... có thể đáp ứng nhu cầu trong bối cảnh thành 
phố đã xác định phát triển công nghiệp tập trung vào công nghiệp CNC, CNTT... Nguồn 
nhân lực tại chỗ chưa có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Các chính sách phát triển công nghiệp còn mang tính dàn trải, thiếu trọng tâm, 
trọng điểm trong thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi 
nhọn. Kết quả đầu tư vào các ngành công nghiệp còn dàn trải, thiếu hiệu quả. Công tác 
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chỉ đạo, điều hành còn hạn chế, chậm thay đổi, chưa tạo được động lực mạnh mẽ để thúc 
đẩy phát triển.

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
GIAI ĐOẠN 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

2.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến phát triển công nghiệp thành phố 
Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2030

2.1.1. Bối cảnh quốc tế

Cũng như các địa phương khác trong cả nước, phát triển kinh tế - xã hội nói chung 
và công nghiệp nói riêng của thành phố Đà Nẵng chịu tác động của nhiều xu hướng phát 
triển của kinh tế thế giới. Một số xu hướng chính được phân tích, bao gồm:

a) Hội nhập đang trở thành xu hướng tất yếu 

Dù chịu nhiều sức ép khác nhau, nhưng xu thế này là không thể đảo ngược. Nhiều 
quốc gia trong đó có Việt Nam đã ký nhiều hiệp định thương mại song phương và đa 
phương. Điều đó giúp cho mở rộng cơ hội giao thương quốc tế, nhưng cũng tạo nên sức 
ép về đổi mới hệ thống pháp luật kinh tế cho phù hợp với các quy định chung của mỗi 
quốc gia, trong đó có Việt Nam.

 Ngoài ra, khi thị trường mở cửa, hàng nhập khẩu nhiều, giá rẻ, khiến cho khả năng 
thiệt hại cho các doanh nghiệp nội địa là rất lớn, những lợi ích từ làn sóng đầu tư và mở 
cửa thị trường, khi đón nhận, nếu không có các giải pháp phù hợp, hoặc sẽ chảy vào các 
nhóm lợi ích hoặc sẽ vào khu vực FDI.

b) Xu hướng dòng vốn FDI toàn cầu và của một số đối tác lớn của Việt Nam 

Xu hướng này được thể hiện ở một số nội dung chính sau:

- Sự phát triển các hình thức và phương thức đầu tư mới: Nhìn tổng thể, các nước 
đang phát triển ở châu Á vẫn là điểm thu hút FDI lớn nhất và dòng vốn FDI đầu tư vào 
khu vực này cũng tương đối ổn định (chiếm khoảng 1/3 dòng vốn FDI toàn cầu). Tuy 
nhiên, cùng với xu hướng suy giảm dòng FDI toàn cầu, thế giới đang phải chứng kiến 
những tác động to lớn từ đại dịch COVID-19, thì xu hướng giảm dòng vốn FDI sẽ càng 
trầm trọng hơn. Như vậy, trong bối cảnh mà các nước đang phát triển châu Á đều có nhu 
cầu thu hút FDI rất lớn, tất yếu dẫn đến gia tăng cạnh tranh giữa các quốc gia. 

- Xu hướng chuyển dịch dòng FDI của một số nước trong khu vực:

Trong khu vực, một số nước đang cơ cấu lại nền kinh tế: Thái Lan triển khai mô 
hình phát triển kinh tế Thái Lan 4.0 để thích ứng với CMCN 4.0; Singapore đã xây dựng 
Chỉ số về mức độ sẵn sàng cho công nghiệp thông minh để thúc đẩy cải cách trong lĩnh 
vực chế tạo; Trung Quốc đang chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu, 
sang mô hình phát triển kinh tế dựa vào nhu cầu trong nước... Các xu hướng đó sẽ khiến 
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một số ngành, lĩnh vực sử dụng công nghệ thấp và nhiều lao động dịch chuyển sang Việt 
Nam, Campuchia, Lào, Myanmar...

Những mâu thuẫn nảy sinh từ đại dịch COVID-19 giữa Hoa Kỳ, một số nước EU, 
Nhật Bản... với Trung Quốc cũng đã xuất hiện xu hướng rút lui của một số công ty của 
các quốc gia này ra khỏi thị trường Trung Quốc. Đây là cơ hội cho Việt Nam và một số 
nước. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt dịch lần thứ tư (từ tháng 4 .2021) nên 
kinh tế Việt Nam nói chung, trong đó có Đà Nẵng đã bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng.

c) Ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

Sự căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Trung, dù gây ra những xáo trộn trong sinh hoạt 
quốc tế, song lại tạo cơ hội cho một số quốc gia về cả xuất khẩu và thu hút đầu tư, trong 
đó có Việt Nam. 

Bên cạnh những tác động tích cực, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc cũng 
đặt ra hàng loạt thách thức cho nền kinh tế Việt Nam: 

- Trước hết, rủi ro nằm ở chỗ, một số hàng hóa, linh kiện của Trung Quốc núp bóng 
hàng Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ sẽ bị phía Mỹ truy xuất nguồn gốc và đánh thuế cao, 
áp thuế chống phá giá, làm tổn hại uy tín của Việt Nam. Điều này đã xảy ra với một số 
ngành như dệt may, da giày, kể cả cơ khí (thép) và điện - điện tử.

- Một số mặt hàng xuất khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ chuyển hướng sang thị trường 
Việt Nam với giá nhập khẩu rẻ hơn, khiến cho nhiều lĩnh vực sản xuất trong nước bị chèn 
ép, sản xuất bị suy giảm, khả năng đầu tư phát triển bị hạn chế.

- Mặt trái của việc các doanh nghiệp Trung Quốc ồ ạt chuyển sang Việt Nam đầu 
tư phát triển, để tránh bị đánh thuế cao khi xuất khẩu sang Mỹ, có thể bị lợi dụng và biến 
Việt Nam thành nơi tập kết công nghệ lạc hậu, ô nhiễm môi trường. 

d) Tác động của KHCN và đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) lần 
thứ tư

Tác động của KHCN, đặc biệt là CMCN 4.0 được dự báo sẽ diễn ra với tốc độ nhanh 
chóng, tạo nên những biến đổi mang tính đột phá trong toàn bộ hệ thống sản xuất, quản 
lý, cách thức phân phối, tiêu dùng…, dẫn đến những thay đổi toàn diện nền kinh tế, cũng 
như vị thế của mỗi quốc gia, địa phương; giúp cho năng suất lao động cao hơn; từ đó, các 
sản phẩm công nghiệp sẽ có chất lượng cao hơn, giá cả cạnh tranh hơn.

CMCN 4.0 cũng đang đặt ra thách thức lớn cho Việt Nam nói chung và Đà Nẵng 
nói riêng trong thu hút FDI, khi mà hạ tầng để triển khai CMCN 4.0 đòi hỏi vốn đầu 
tư lớn, với năng lực công nghệ và nguồn nhân lực trình độ cao (thực tế, hầu hết doanh 
nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp Đà Nẵng nói riêng, đang trong giai đoạn sử 
dụng công nghệ 2.0, một số đang ở giai đoạn giữa 2.0 và 3.0); trong khi phương thức thu 
hút đầu tư cũ, trên cơ sở tận dụng lợi thế về nguồn lao động sẵn có với chi phí rẻ đang 
dần mất đi. 
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2.1.2. Bối cảnh trong nước 

a) Công cuộc đổi mới tiếp tục phát huy hiệu quả

Công cuộc đổi mới và những thành tựu của nó đã tác động tích cực đến mọi mặt 
của đời sống kinh tế - xã hội (KT - XH) cả nước, vùng duyên hải miền Trung, trong đó 
có thành phố Đà Nẵng. 

Sự nhất quán trong tư duy phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ 
nghĩa đã tạo điều kiện cho việc phát triển thị trường các yếu tố sản xuất, như thị trường 
tư liệu sản xuất (vốn, đất đai), thị trường sức lao động, thị trường khoa học công nghệ…

Sự phát triển của nền kinh tế nhiều thành phần; trong đó, thành phần kinh tế tư 
nhân được coi trọng và tạo điều kiện phát triển, đã góp phần huy động được các nguồn 
lực to lớn trong dân, đóng góp tích cực cho sự phát triển KT - XH nói chung, trong đó có 
ngành công nghiệp. 

b) Mục tiêu, định hướng phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm miền 
Trung và mục tiêu phát triển KT - XH của thành phố Đà Nẵng

- Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Vùng KTTĐ miền Trung đến 
năm 2020, định hướng đến năm 2030, mục tiêu tổng quát trong phát triển Vùng là: “Xây 
dựng Vùng KTTĐ miền Trung trở thành khu vực phát triển năng động với tốc độ nhanh 
và bền vững. Đây là động lực phát triển cho toàn vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền 
Trung, là cửa ngõ ra biển quan trọng của các tỉnh vùng Tây Nguyên, khu vực tam giác 
phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam và tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây. 

Theo đó, Đà Nẵng với tư cách là một trung tâm của Vùng KTTĐ miền Trung đã 
và đang định hướng tập trung đầu tư, thu hút phát triển các ngành công nghiệp CNC, 
CNTT, các dịch vụ logistics. Định hướng phát triển này đòi hỏi một cơ cấu công nghiệp 
chuyên sâu. Do vậy, ngoài sự sẵn sàng về nguồn lực (công nghệ, nhân lực và vốn) để hình 
thành và phát triển các ngành công nghiệp, cần có một hệ thống cơ chế chính sách ưu đãi, 
hỗ trợ cho các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn thành phố.

- Mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng:

Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nói chung và ngành công nghiệp nói riêng của 
Đà Nẵng được thể hiện qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và Nghị 
quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Theo đó, phát triển công nghiệp vẫn 
tiếp tục được xác định là một trong ba trụ cột và 05 lĩnh vực mũi nhọn về phát triển kinh 
tế với định hướng phấn đấu đến năm 2025, “đưa thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị 
khởi nghiệp sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi 
đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”. 

c) Xu hướng “Hợp tác và cạnh tranh trong phát triển”

- Hợp tác là xu hướng tất yếu để nhân lên sức mạnh của mỗi bên, đặc biệt là hợp tác 
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trong chuỗi giá trị của mỗi sản phẩm. Việc xác lập được chỗ đứng trong chuỗi giá trị của 
mỗi sản phẩm sẽ là cơ sở để lựa chọn các ngành, lĩnh vực cần ưu tiên phát triển.

Hợp tác theo chuỗi giá trị của sản phẩm còn phải được hiểu là sự phối hợp giữa các 
ngành kinh tế (nông nghiệp, công nghiệp chế biến và du lịch) trên cùng một địa bàn lãnh 
thổ và liên vùng. Trong đó, nông nghiệp cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến 
để làm tăng giá trị của sản phẩm nông nghiệp; và cả nông nghiệp và công nghiệp chế biến 
cung ứng sản phẩm cho ngành du lịch…

- Cạnh tranh trong giai đoạn này không chỉ còn bằng giá cả, chất lượng sản phẩm 
mà còn phải bằng sự khác biệt (bản sắc) của sản phẩm.

Vùng duyên hải miền Trung nói chung, Đà Nẵng nói riêng sẽ khó có điều kiện để 
cạnh tranh phát triển nếu không dựa trên thế mạnh về sự khác biệt của mình. Điều đó 
sẽ là cơ sở để sản phẩm của các địa phương vươn xa hơn ra thị trường ngoài tỉnh, ngoài 
vùng và quốc tế. 

2.2. Định hướng phát triển công nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050

2.2.1. Định hướng cho giai đoạn 2021 - 2030

Trong bối cảnh phát triển mới, với mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát 
triển ở đẳng cấp cao, chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, tư duy phát 
triển công nghiệp cần phải được thay đổi. 

Phát triển công nghiệp của thành phố cho thời kỳ tới, cần được tập trung vào các 
sản phẩm có công nghệ cao, sử dụng ít tài nguyên (đất đai, nguyên, nhiên liệu), nhân lực; 
đồng thời tạo tác động lan tỏa và là động lực cho sự phát triển công nghiệp của các địa 
phương khác trong vùng. 

Với phương châm đó, các định hướng cụ thể gồm:

(1) Tập trung thu hút đầu tư để sớm hình thành và phát triển các lĩnh vực công 
nghiệp mũi nhọn, gồm: công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ thông tin 
và viễn thông, công nghiệp điện tử... ở trình độ tiên tiến trên thế giới, đáp ứng được yêu 
cầu của cuộc CMCN 4.0, nhằm tạo ra nền tảng công nghệ số cho các ngành công nghiệp 
khác; tạo giá trị gia tăng cao cho công nghiệp CBCT với các quy trình sản xuất thông 
minh, sản xuất sản phẩm có hàm lượng khoa học - công nghệ cao.

 (2) Đẩy mạnh phát triển CNHT hướng vào phục vụ cho các ngành công nghiệp 
trọng yếu (công nghiệp công nghệ cao, điện tử và CNTT, cơ khí chế tạo, hóa chất - nhựa, 
cao su…) nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp thành phố đi vào chiều sâu, nâng cao 
giá trị gia tăng của sản phẩm công nghiệp chính, đảm bảo tính chủ động của nền kinh tế, 
tăng sức cạnh tranh, tạo điều kiện phát triển các cụm liên kết ngành và mở rộng khả năng 
thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các ngành công nghiệp chính.
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(3) Phát triển các lĩnh vực công nghiệp CBCT khác theo hướng tập trung vào các 
ngành, lĩnh vực sản xuất sản phẩm có hàm lượng cao về công nghệ, tri thức, có giá trị gia 
tăng cao và thân thiện với môi trường; ưu tiên các lĩnh vực sản xuất hướng vào xuất khẩu 
hoặc có nhu cầu tiêu thụ lớn tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Các lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích phát triển gồm: điện tử - viễn thông, cơ khí chế 
tạo (khuôn mẫu, linh kiện, phụ tùng, máy móc, thiết bị công nghiệp, thiết bị điện, thiết 
bị y tế, thiết bị chuyên dụng khác…); công nghiệp ô tô; sản xuất phương tiện vận tải khác 
(đóng du thuyền, tàu chuyên dụng…); sản xuất sản phẩm nhựa, cao su kỹ thuật (chi 
tiết, linh kiện, phụ tùng); sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm; chế biến tinh lương thực, thực 
phẩm; chế biến thực phẩm chức năng, sản xuất đồ uống; sản xuất sản phẩm thời trang 
(gắn với thiết kế mẫu)…

Thúc đẩy phát triển công nghệ sinh học trong công nghiệp chế biến theo chuỗi giá 
trị, bền vững, tuần hoàn, thân thiện môi trường để sản xuất sản phẩm mới có giá trị gia 
tăng cao, an toàn, cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Giảm dần các ngành sử dụng nhiều diện tích đất, thâm dụng lao động, giá trị gia 
tăng thấp. Hạn chế và tiến tới loại bỏ các ngành ô nhiễm môi trường. Từng bước dịch 
chuyển ra vùng lân cận việc sản xuất các linh kiện, phụ tùng cấp thấp và gây ô nhiễm.

(4) Hình thành các cụm liên kết ngành công nghiệp dựa trên các ngành, lĩnh vực 
có tiềm năng, lợi thế phát triển tại Đà Nẵng (công nghiệp CNC; công nghiệp điện tử - 
CNTT - viễn thông; công nghiệp chế biến tinh các đặc sản của vùng, nhằm tạo ra các sản 
phẩm có giá trị gia tăng cao phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu…).

(5) Hình thành và phát triển các doanh nghiệp trung tâm (doanh nghiệp nòng cốt) 
nội địa, tạo sự liên kết phát triển giữa các đối tượng này để hình thành mạng lưới phát 
triển công nghiệp với nhiều lớp cung ứng và trình độ công nghệ khác nhau, phù hợp với 
từng đối tượng thị trường.

(6) Phát triển hệ thống hạ tầng khu, cụm công nghiệp đồng bộ, hiện đại, đáp ứng 
yêu cầu tăng tốc phát triển công nghiệp thành phố, nhất là các lĩnh vực công nghiệp mũi 
nhọn và các lĩnh vực khuyến khích phát triển.

(7) Tiếp tục hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư phát triển công nghiệp; các chính 
sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp… Trong đó, để tạo tiền đề cho phát 
triển công nghiệp, cần chú trọng đặc biệt lĩnh vực nghiên cứu phát triển (R&D) và đào 
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

2.2.2. Định hướng cho tầm nhìn 2050

Xây dựng Đà Nẵng trở thành một trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công 
nghiệp công nghệ thông tin, CNHT của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước 
với việc phát triển công nghiệp gắn với khoa học công nghệ, các trung tâm nghiên cứu, 
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thiết kế, chế tạo, thử nghiệm sản phẩm mới, tạo ra nhiều sản phẩm với chất lượng, giá 
trị cao, có khả năng cạnh tranh và tham gia vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.

2.3. Định hướng phát triển một số ngành công nghiệp CBCT chủ lực 

2.3.1. Ngành điện tử - CNTT, viễn thông 

a) Giai đoạn đến năm 2030 

- Tiếp tục phát triển về quy mô năng lực sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ cả 
trong nước và xuất khẩu đối với các sản phẩm đã có thế mạnh như: các loại linh kiện 
điện tử dùng trong điện thoại di động, cuộn cảm, tai nghe, các bộ phận phụ tùng, linh 
kiện máy tính, tụ điện, ổ đĩa quang, công tơ điện tử và các thiết bị đo lường điện tử khác... 

- Thu hút các dự án mới về sản xuất, lắp ráp chi tiết, linh kiện điện tử chuyên dụng 
định hướng xuất khẩu, sản xuất linh kiện, phụ tùng và sản phẩm hỗ trợ cho các lĩnh vực 
tin học, viễn thông, điện tử y tế, điện tử công nghiệp, cơ điện tử, đo lường, tự động hóa. 

- Phát triển một số sản phẩm điện tử chủ lực mới dựa trên lợi thế cạnh tranh của Đà 
Nẵng (là trung tâm của vùng, có công nghệ thông tin, viễn thông phát triển, có khu công 
nghệ cao và khu công nghệ thông tin tập trung, có kinh tế biển...) và nhu cầu cao của thị 
trường trong vùng, trong nước và xuất khẩu, gồm: máy tính và các thiết bị ngoại vi, thiết 
bị thông tin viễn thông (đặc biệt là thiết bị liên lạc trên không, trên mặt biển và dưới biển), 
thiết bị đa phương tiện, điện tử nghe nhìn, thiết bị điện tử chuyên dùng, thiết bị đo lường 
và điều khiển tự động… 

- Nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển, làm chủ công nghệ phần mềm nhúng, 
phần mềm điều khiển của các doanh nghiệp phần mềm tại thành phố Đà Nẵng.

- Đột phá của ngành trong giai đoạn này là trở thành trung tâm quốc gia về sản xuất 
thiết bị y tế.  

b) Giai đoạn sau năm 2030

- Tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất phụ tùng, linh kiện điện tử. Trong đó, tập 
trung thu hút đầu tư phát triển sản xuất các loại linh kiện, phụ tùng cao cấp, như: vi mạch 
điện tử, mạch tích hợp điện tử và các vi lắp ráp, bảng mạch điện và bảng điều khiển, màn 
hình độ phân giải cao, chíp điện tử, sợi cáp quang, linh kiện thạch anh, đèn đi ốt điện tử 
cao cấp, phần mềm giá trị gia tăng trên mạng điện thoại di động và các hệ thống băng 
rộng...

- Phát triển năng lực sản xuất và xuất khẩu phần mềm nền (bộ công cụ phần mềm 
dùng để xây dựng các hệ thống ứng dụng theo yêu cầu của người dùng); đẩy mạnh phát 
triển phần mềm nhúng và phần mềm thiết kế mẫu, coi đó là một trong những hướng đi 
chiến lược để phát triển các phần mềm thương phẩm cho cả hai hướng là gia công phần 
mềm xuất khẩu và sản xuất phần mềm phục vụ nhu cầu trong nước, đặc biệt là nhu cầu 
hiện đại hóa của các phân ngành công nghiệp. 
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2.3.2. Ngành cơ khí chế tạo 

a) Giai đoạn đến năm 2030 

- Đầu tư chiều sâu, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực sản 
xuất (theo nhu cầu thị trường), nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ cho 
các sản phẩm cơ khí truyền thống trong các lĩnh vực: cơ khí xây dựng; cơ khí thủy công; 
máy động lực, máy nông nghiệp; máy móc thiết bị trong các ngành công nghiệp chế biến 
nông, lâm, thủy sản, sản xuất xi măng, sắt thép, khai thác khoáng sản, xử lý nước, xử lý ô 
nhiễm môi trường; mô tơ điện, tủ điện, dây cáp điện, các hệ thống nhiệt điện lạnh, thiết 
bị điện trong các nhà máy, các công trình công nghiệp, thương mại…

- Thúc đẩy phát triển công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, phương tiện vận tải với các 
sản phẩm chủ lực, gồm: ô tô du lịch, ô tô tải nhẹ, du thuyền (đóng mới và sửa chữa), tàu 
biển chuyên dụng (tàu kéo, tàu cứu hộ, tàu ứng phó sự cố trên biển, tàu tuần tra, kiểm 
soát biển...), tàu thuyền công suất lớn phục vụ khai thác, đánh bắt hải sản xa bờ, tàu dịch 
vụ hậu cần nghề cá…

- Thu hút đầu tư phát triển sản xuất CNHT ngành cơ khí, trong đó ưu tiên: sản xuất 
- lắp ráp linh kiện, phụ tùng, chi tiết, cụm chi tiết theo tiêu chuẩn; gia công đúc, rèn, tạo 
phôi lớn, nhiệt luyện, xử lý bề mặt, cung cấp bán thành phẩm tiêu chuẩn để chế tạo chi 
tiết, phụ tùng, cụm linh kiện cho sản xuất thiết bị đồng bộ, máy công cụ, sản xuất ô tô, 
xe máy, đóng tàu, phương tiện hàng không; sản xuất khuôn mẫu có độ chính xác cao; các 
sản phẩm công nghệ trung và cao trong ngành thiết bị điện, như: mô tơ, máy phát, biến 
thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện; pin năng lượng mặt trời (pin quang điện) 
loại nhỏ, cáp sợi quang... 

- Hạn chế thu hút đầu tư các dự án mới về sản xuất sắt thép xây dựng trên địa bàn 
thành phố; chú trọng đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản 
phẩm, giải quyết triệt để các vấn đề về ô nhiễm môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh 
và mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm sắt thép Đà Nẵng.

- Đột phá của ngành trong giai đoạn này là đi đầu (tiên phong) trong chế tạo các 
thiết bị cho ngành năng lượng tái tạo (điện mặt trời và điện gió).

 b) Giai đoạn sau năm 2030

Tập trung thu hút đầu tư, chuyển dịch ngành cơ khí, chế tạo sang các lĩnh vực ứng 
dụng kỹ thuật cao, công nghệ hiện đại (cơ khí chính xác, cơ khí tự động hóa, cơ điện 
tử...), sử dụng vật liệu mới để sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, thân thiện 
môi trường: máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu sản xuất xanh, sạch, tiêu tốn ít vật tư, năng 
lượng; thiết bị gia dụng chất lượng cao bằng vật liệu mới; linh kiện, phụ tùng cao cấp 
cung ứng cho các ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp máy móc thiết bị, ô tô, tàu thủy, 
phương tiện hàng không; khuôn mẫu có độ chính xác cao, cung ứng cho các ngành công 
nghiệp chế tạo khác; các sản phẩm công nghệ trung và cao trong ngành thiết bị điện.
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2.3.3. Ngành hóa chất - nhựa, cao su 

a) Giai đoạn đến năm 2030 

- Tiếp tục phát triển các sản phẩm hiện đang có lợi thế, như: săm lốp cao su, dược 
phẩm, sản phẩm nhựa xây dựng, bao bì nhựa, khí công nghiệp... trong đó, đặc biệt chú 
trọng đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng sản xuất sạch hơn, xây dựng và phát triển 
thương hiệu nhằm nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm.  

- Ưu tiên phát triển các lĩnh vực sản xuất sản phẩm có hàm lượng khoa học - kỹ 
thuật cao, công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, như: hóa dược (thuốc và tá dược), mỹ 
phẩm cao cấp; chế phẩm sinh học dùng trong xử lý môi trường; các sản phẩm nhựa, cao 
su kỹ thuật cao cấp phục vục các ngành công nghiệp chế tạo khác.     

- Khuyến khích đầu tư sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ các nguồn rác thải dân dụng 
của thành phố, nhằm nâng cao hiệu quả công tác xử lý các nguồn ô nhiễm để bảo vệ môi 
trường.  

b) Giai đoạn sau năm 2030 

Tiếp tục khuyến khích đầu tư phát triển các lĩnh vực sản xuất sản phẩm có hàm 
lượng khoa học - kỹ thuật cao, công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, như: hóa dược, 
dược phẩm, mỹ phẩm; chế phẩm sinh học dùng trong xử lý môi trường; các sản phẩm 
nhựa cao su kỹ thuật cao cấp phục vục các ngành công nghiệp chế tạo khác; các sản phẩm 
phân bón và bảo vệ thực vật theo hướng sinh học...     

2.3.4. Các ngành chế biến, chế tạo khác 

- Phát triển ngành theo hướng hiện đại và bền vững, trên cơ sở phát triển các ngành 
hàng có lợi thế cạnh tranh, có tiềm năng thị trường trong nước và xuất khẩu lớn, đảm bảo 
ổn định và kiểm soát tốt nguồn nguyên liệu; đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn 
thực phẩm, môi trường; khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên.

- Đa dạng hóa sản phẩm; tăng cường chế biến sâu, chú trọng ứng dụng công nghệ 
mới kết hợp công nghệ truyền thống để nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị 
trường trong nước và xuất khẩu.

- Thúc đẩy hình thành và phát triển các liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, sử dụng 
công nghệ hiện đại, sản xuất sản phẩm chất lượng cao, nhằm nâng cao sức cạnh tranh và 
giá trị gia tăng của các sản phẩm. 

- Dịch chuyển dần cả sản xuất sản phẩm cuối cùng (chế biến thô, gia công) có giá 
trị gia tăng thấp ra các vùng lân cận.

- Phát triển theo hướng chuyên môn hóa, hiện đại hóa trên cơ sở khai thác và phát 
huy lợi thế cạnh tranh của ngành để tăng tốc xuất khẩu và đẩy mạnh khai thác thị trường 
nội địa.
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2.4. Định hướng phát triển không gian, kết cấu hạ tầng công nghiệp

2.4.1. Các nhân tố tác động đến thu hút đầu tư vào khu công nghệ cao

Là một bộ phận của thu hút đầu tư nước ngoài, nhưng do là thu hút đầu tư vào một 
lĩnh vực đặc thù cả về đối tượng và ngành nghề, nên thu hút đầu tư vào các khu CNC chịu 
tác động của các nhân tố đặc biệt khác. Đó là:

a) Định hướng thu hút đầu tư rõ ràng 

Khác với việc thu hút đầu tư vào các KCN truyền thống, kể cả các KCN đa ngành 
hay chuyên sâu, thu hút đầu tư vào các khu CNC cần được xác định rõ ràng từ các chủ 
trương đầu tư.

Một quốc gia có thể có nhiều khu CNC, được đặt ở các vị trí khác nhau của đất 
nước; song mục đích và vai trò của mỗi khu CNC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 
của quốc gia là khác nhau. Do vậy, để xác định các định hướng thu hút đầu tư cho mỗi 
khu, cần có sự bàn bạc thống nhất ở tầm quốc gia; đặc biệt, phải có mối quan hệ liên kết 
giữa các khu CNC của cùng một quốc gia, tránh hiện tượng trùng lặp, cạnh tranh lẫn 
nhau trong thu hút đầu tư.

Việc định hướng thu hút đầu tư cần phải xuất phát từ các lợi thế cạnh tranh của vị 
trí dự kiến xây dựng khu CNC. Ở đây, cần nhấn mạnh là lợi thế cạnh tranh (chứ không 
phải lợi thế so sánh), tức là lợi thế đã được hiển thị rõ, có thể khai thác được ngay, chứ 
không phải là còn ở dạng tiềm năng.

b) Môi trường đầu tư ổn định, chính sách ưu đãi phù hợp

Môi trường chính trị, xã hội ổn định cùng hệ thống pháp luật hoàn thiện, nghiêm 
minh, công bằng; chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn, minh bạch, ổn định lâu dài và có 
khả năng tiên lượng trước,… là các yếu tố quyết định, tạo sự hấp dẫn các nhà đầu tư nước 
ngoài nói chung và đầu tư vào công nghệ cao nói riêng.

Để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực CNC, các quốc gia/địa phương thường phải có 
các chính sách mời gọi hấp dẫn hơn so với thu hút đầu tư vào các lĩnh vực bình thường. 
Ngoài ra, đối với từng dự án cụ thể, tùy thuộc vào tác động đối với sự phát triển kinh tế 
- xã hội của quốc gia/địa phương, dự án còn có thể được hưởng những ưu đãi đặc biệt, 
trong những giai đoạn nhất định. 

Sự thành công của các khu CNC là phải thu hút được sự tham gia của các công ty 
xuyên quốc gia. Các công ty này được coi là các đầu tàu về công nghệ, có khả năng dẫn 
dắt và chi phối năng lực công nghệ của các ngành, lĩnh vực chuyên sâu mà các quốc gia 
đang phát triển cần hướng tới. Và cũng chỉ có thu hút được công nghệ từ các quốc gia 
này mới có khả năng tạo nên các hiệu ứng lan tỏa về cả hai khía cạnh kinh tế và kỹ thuật 
cho toàn nền kinh tế.
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Ngoài ra, thủ tục đầu tư thông thoáng và minh bạch; khả năng tiếp cận thông tin 
(về quy hoạch, về chính sách ưu đãi…) dễ dàng và chất lượng của đội ngũ công chức thừa 
hành nhiệm vụ,… là những yếu tố có tác động giữ chân nhà đầu tư nước ngoài.  

c) Hạ tầng trong và ngoài khu công nghiệp tốt

Hạ tầng cho các khu CNC cần được xây dựng tốt, cả về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng 
xã hội.

- Về hạ tầng kỹ thuật: mỗi khu CNC phục vụ cho các mục đích thu hút các ngành 
nghề, lĩnh vực khác nhau (bao gồm các hoạt động sản xuất, thử nghiệm, giám định và 
đào tạo, nghiên cứu khoa học…). Vì vậy, hạ tầng kỹ thuật, ngoài việc phải có đầy đủ các 
điều kiện thông thường, như hệ thống giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc,… còn 
cần phải được xây dựng các phân khu chức năng phù hợp với các ngành nghề, lĩnh vực 
cần mời gọi đầu tư.

- Về hạ tầng xã hội: thông thường, các khu CNC là nơi làm việc của các chuyên gia 
và lực lượng lao động kỹ thuật cao. Họ thường sống cùng gia đình, do vậy hạ tầng xã hội, 
bao gồm các dịch vụ tiện ích, như trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, khu vui 
chơi giải trí… cần được liên thông với các khu công nghệ cao, tạo điều kiện cho sinh hoạt 
xã hội của các gia đình được thuận lợi.

d) Nguồn nhân lực chất lượng cao

Nguồn nhân lực chất lượng cao là một yếu tố đặc biệt hấp dẫn và có ảnh hưởng trực 
tiếp tới việc thu hút đầu tư vào CNC. Thông thường, các cơ sở hoạt động trong các khu 
CNC cần nguồn nhân lực được đào tạo cơ bản, thậm chí chuyên sâu trong các lĩnh vực 
phù hợp. 

Kinh nghiệm cho thấy, các doanh nghiệp, trước khi quyết định đầu tư vào khu 
CNC, họ thường khảo sát nguồn nhân lực tại chỗ, xem có đáp ứng được các yêu cầu về 
nhân lực (bao gồm cả nhân lực quản trị và nhân lực thừa hành) không. Chính vì vậy, các 
quốc gia/địa phương khi bắt đầu thu hút đầu tư vào CNC đều rất coi trọng đầu tư cho 
giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là kỹ năng và phẩm chất 
của người lao động. Thậm chí, ở một số quốc gia, công việc này còn được triển khai thực 
hiện trước một vài năm, cùng với chủ trương thu hút đầu tư, để khi các chính sách ưu đãi 
thu hút đầu tư được ban hành, thì cùng với nó là một lực lượng lao động chất lượng cao 
đã được sẵn sàng để đáp ứng ngay nhu cầu của các nhà đầu tư. 

2.4.2. Định hướng phát triển khu công nghệ cao

Xây dựng và phát triển KCNC trở thành khu đô thị sáng tạo - khoa học - công nghệ 
đạt đẳng cấp quốc tế, có sức cạnh tranh cao. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 
số 04/2018/NĐ-CP về một số cơ chế chính sách đặc thù đối với KCNC Đà Nẵng và Đề 
án tổng thể phát triển KCNC Đà Nẵng đến năm 2030. 
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Sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trên toàn bộ diện tích KCNC giai 
đoạn 3; tranh thủ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương, kết hợp với nguồn đầu tư 
ODA để tập trung nguồn lực hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật KCNC theo hướng đồng bộ và 
hiện đại1, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu - phát triển, sáng tạo, khởi nghiệp, thương mại 
hóa công nghệ, thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức nghiên cứu và các doanh nghiệp. 

Nghiên cứu kết nối KCNC và các KCN để hình thành các khu, cụm công nghiệp vệ 
tinh, liên kết hỗ trợ sản xuất với KCNC.

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, nhất là với các thị trường trọng điểm; ưu 
tiên thu hút các dự án lớn về công nghệ cao, có sức lan tỏa, có quy mô trên 100 triệu USD, 
suất đầu tư bình quân đạt tối thiểu 15 triệu USD/1 ha và có suất doanh thu/ha cao hơn 
15 triệu USD/1 ha; định hướng thu hút đầu tư cụ thể:

- Các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư: công nghệ sinh học; công nghệ cơ khí chính 
xác và tự động hóa; công nghệ vật liệu mới và nano.

- Các thị trường trọng điểm trong thu hút đầu tư: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, 
châu Âu, Singapore…

- Các đối tượng ưu tiên thu hút: tập đoàn kinh tế, công ty xuyên quốc gia, doanh 
nghiệp có sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thúc đẩy triển khai Chương trình 36/CTr-TU của Thành ủy về phát triển công 
nghiệp công nghệ cao, xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp - đổi mới sáng 
tạo tầm quốc gia; kế hoạch đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, ươm tạo - khởi nghiệp và 
phát triển nguồn nhân lực năm 2020. Xây dựng chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho các hoạt 
động khởi nghiệp trong KCNC.

Trên cơ sở dự báo sử dụng đất của đề án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà 
Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, triển khai nghiên cứu phương án mở rộng 
KCNC, xác định vị trí để lập quy hoạch phân khu KCNC mở rộng và xây dựng chiến lược 
phát triển đến năm 2050. 

2.4.3. Định hướng phát triển các khu công nghệ thông tin tập trung

Hỗ trợ quỹ đất và nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng 
để xây dựng, mở rộng không gian hoạt động cho Khu CNTT tập trung, Công viên phần 
mềm (CVPM) số 1 tại địa điểm mới (ngoài địa điểm cũ tại địa chỉ 02 và 15 Quang Trung).

Sớm hoàn thành thủ tục đầu tư và triển khai xây dựng, đưa vào hoạt động Khu 
CVPM số 2 (giai đoạn 1), Trung tâm chia chọn tự động và kho bãi, Không gian đổi mới 

1 Hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng phân khu nghiên cứu - phát triển, ươm tạo và đào tạo, Khu trung tâm 
hành chính; đồng bộ hạ tầng giao thông trong Khu công nghệ cao, tăng cường kết nối hạ tầng giao 
thông giữa Khu công nghệ cao đến trung tâm thành phố và các khu vực lân cận, đặc biệt là Khu 
đô thị Đại học.
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sáng tạo tại phường Hòa Xuân. Hoàn thiện Khu CNTT tập trung số 1 (giai đoạn 2) và 
Khu CNTT tập trung số 2; đẩy mạnh xã hội hóa các Khu công viên phần mềm do các nhà 
mạng viễn thông - CNTT làm chủ đầu tư.

Hỗ trợ các doanh nghiệp CNTT trong các khu CNTT, CVPM được hưởng các 
chính sách ưu đãi về thuế, hạ tầng, thủ tục hải quan, xuất nhập khẩu hàng hóa theo các 
quy định của Nhà nước; chính sách về nhà ở cho các doanh nghiệp theo quy định của 
thành phố; hỗ trợ doanh nghiệp CNTT tiếp cận các quỹ tài trợ, như Quỹ Hỗ trợ Doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ Đầu tư phát triển Đà Nẵng, Quỹ KHCN, các quỹ đầu tư mạo 
hiểm…

Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư cho các khu CNTT (xây dựng bộ tài liệu, video giới thiệu 
các khu CNTT, CVPM và các chính sách ưu đãi đầu tư…); ưu tiên thị trường Nhật Bản, 
Hoa Kỳ.

Đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức ươm tạo doanh nghiệp trên địa bàn để ươm 
tạo; trong đó ưu tiên cho các sản phẩm ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực giao thông, 
giáo dục, y tế, môi trường, du lịch, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN 

3.1. Hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghiệp 

3.1.1. Giải pháp và chính sách về đất đai, cơ sở hạ tầng 

- Làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và mời gọi, thu hút các nhà đầu 
tư có tiềm lực mạnh, quyết tâm cao bỏ vốn đầu tư san lấp, xây dựng kết cấu hạ tầng các 
KCCN, các khu CVPM mới; kèm các chính sách khuyến khích đối với việc triển khai 
vượt tiến độ hoặc có giá cho thuê hạ tầng thấp hơn giá trúng thầu… nhằm đảm bảo hoàn 
thành hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trước năm 2025 (hoặc đến năm 2030 với một số 
KCN có địa thế không thuận lợi như KCN Hoà Ninh) để tạo thuận lợi cho công tác thu 
hút đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục rà soát, thu hồi các dự 
án chậm triển khai trong các KCN để giao đất cho các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính.

- Rà soát, đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ chi phí đền bù di dời, giải tỏa cho các doanh 
nghiệp (đối với các KCN cần chuyển đổi công năng) để sớm ổn định sản xuất. Đối với 
các doanh nghiệp trong diện di dời nhưng chưa thực hiện, đặc biệt là các doanh nghiệp 
có quy mô lớn, chi phí di dời cao, trên cơ sở nguồn kinh phí và điều kiện bố trí mặt bằng, 
xây dựng lộ trình để doanh nghiệp chủ động di chuyển, bố trí, đầu tư sản xuất phù hợp 
với lộ trình xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp mới.

- Áp dụng linh hoạt, phù hợp các hình thức cho thuê đất, để đáp ứng yêu cầu về mặt 
bằng cho sản xuất; có chính sách ưu đãi phù hợp đối với các dự án, sản phẩm thuộc lĩnh 
vực ưu tiên và đầu tư vào các địa bàn khó khăn của thành phố; khuyến khích và có chính 
sách giao đất hoặc ưu đãi để doanh nghiệp xây nhà ở cho công nhân; tiếp tục cải cách thủ 
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tục hành chính trong khâu cho thuê đất đối với các dự án trong và ngoài KCN, nhằm tạo 
ra môi trường ngày càng thông thoáng hơn cho các nhà đầu tư.

- Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng bảo đảm chất lượng và đồng bộ; tập trung triển 
khai nhanh các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, có sức lan tỏa cao, làm nền tảng cho 
phát triển công nghiệp. Xây dựng hệ thống giao thông thuận lợi cho việc đi lại và vận 
chuyển hàng hóa từ các KCN, CCN về trung tâm thành phố và ra các cảng biển Tiên Sa, 
Liên Chiểu.

3.1.2. Giải pháp huy động vốn và xúc tiến đầu tư 

- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư trên cơ sở phát huy các 
nguồn nội lực, đồng thời tạo mọi điều kiện để tranh thủ khai thác các yếu tố, nguồn vốn 
từ bên ngoài.

- Cân đối ngân sách địa phương, tranh thủ nguồn vốn Trung ương, xây dựng chính 
sách khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế, đặc biệt là các đơn vị có tiềm lực 
tài chính (kể cả vốn FDI) tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm công 
nghiệp trên địa bàn. Áp dụng huy động vốn ứng trước đối với khách hàng để đầu tư hạ 
tầng; mà trước tiên là đầu tư cho điện, nước, giao thông.

- Triển khai có hiệu quả Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Đà Nẵng thời kỳ 2021 
- 2025, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, lựa chọn các tập 
đoàn đa quốc gia đầu tư các dự án CNC, hiện đại và thu hút đầu tư từ các tập đoàn, tổng 
công ty có tiềm lực mạnh trong nước. Xây dựng hệ thống tiêu chí phân loại và lựa chọn 
doanh nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, như: quy mô vốn/m2 đất, năng lực 
công nghệ (số lao động/m2 đất), khả năng tạo các liên kết ngành, mức độ ô nhiễm,…

- Duy trì và tiếp tục cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư theo hướng thực sự thông 
thoáng, nhất quán từ các cấp lãnh đạo đến các công chức, viên chức trực tiếp xử lý, giải 
quyết công việc liên quan đến doanh nghiệp, nhằm thu hút đầu tư từ mọi thành phần 
kinh tế.

- Thúc đẩy hình thành “Hệ sinh thái khởi nghiệp” trên địa bàn với các vườn ươm 
doanh nghiệp, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, quỹ khởi nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm… 
để ươm tạo và hỗ trợ thực hiện các dự án mới gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới; 
huy động vốn và tổ chức có hiệu quả hoạt động của các quỹ đầu tư phát triển, nhằm hỗ 
trợ nguồn lực để đầu tư phát triển các dự án, các lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu ưu tiên của 
thành phố. 

- Thúc đẩy phát triển hoạt động cho thuê tài chính để giải quyết nhu cầu vốn trung 
và dài hạn phục vụ đầu tư chiều sâu, đổi mới máy móc thiết bị, cải tiến kỹ thuật của các 
doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
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3.2. Phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên 

- Tiếp cận, nắm bắt kịp thời và tranh thủ khai thác có hiệu quả các chính sách 
khuyến khích, ưu đãi của Trung ương; đề xuất cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng; tập trung huy 
động vốn xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, KCNC, các khu CNTT tập trung 
theo hướng đồng bộ và hiện đại, tạo nền tảng cho phát triển các lĩnh vực công nghiệp ưu 
tiên được lựa chọn. 

- Lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược phù hợp cho mỗi lĩnh vực ưu tiên. Giao các 
cơ quan quản lý có chức năng, như Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban 
Quản lý KCNC và các KCN... cùng các sở ngành liên quan, xây dựng chính sách đặc thù 
nhằm khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào các ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên (tránh 
dàn trải); đồng thời thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình 
thực tế.

- Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ trực tiếp cho các ngành 
nghề, lĩnh vực ưu tiên để đón đầu các dự án phát triển cho thời kỳ tới. Có chính sách 
khuyến khích và đãi ngộ xứng đáng các phát minh sáng chế, các sáng tạo công nghệ mới, 
sản phẩm mới... và chuyển giao cho doanh nghiệp ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất 
kinh doanh.

- Không ngừng cải thiện môi trường sống của thành phố theo hướng an bình, văn 
minh, hiện đại để tăng yếu tố hấp dẫn các nhà đầu tư đến đầu tư tại Đà Nẵng.

3.3. Tăng cường các hoạt động liên kết

Hoạt động liên kết được tiếp cận ở 2 góc độ:

3.3.1. Liên kết trong tổ chức sản xuất

- Tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp nội địa với nhau và với doanh nghiệp 
FDI. Trên cơ sở các ngành, lĩnh vực ưu tiên được lựa chọn, từng bước liên kết (trong và 
ngoài địa bàn thành phố) để hình thành các cụm liên kết ngành, với các doanh nghiệp 
nòng cốt được đặt tại Đà Nẵng.

Với năng lực vượt trội về công nghệ và khả năng tiếp cận thị trường, các nguyên 
liệu thô hoặc sơ chế của các địa phương sẽ được chế biến sâu, gia tăng thêm giá trị tại 
doanh nghiệp nòng cốt ở Đà Nẵng; sản phẩm sẽ trực tiếp phục vụ cho du lịch nội địa và 
xuất khẩu.

- Phối hợp với các địa phương trong vùng duyên hải miền Trung - Tây Nguyên, 
từng bước chuyển dịch các lĩnh vực sản xuất công nghiệp có trình độ công nghệ thấp, 
thâm dụng lao động ra khỏi thành phố để giảm sức ép về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã 
hội. Tập trung nguồn lực và điều kiện cho phát triển các ngành công nghệ cao theo định 
hướng đã được lựa chọn. 
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3.3.2. Liên kết trong đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

Với lợi thế về hạ tầng kỹ thuật (giao thông và logistics), để phát huy vai trò trung 
tâm của vùng trong phát triển kinh tế - xã hội, Đà Nẵng cần chủ động phối hợp với các 
địa phương trong vùng hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của vùng (liên tỉnh); 
đồng thời tăng khả năng kết nối giữa các khu vực sản xuất công nghiệp tập trung với hệ 
thống giao thông trục và các trung tâm logistics, nhằm phát huy hiệu quả của hệ thống 
hạ tầng có sẵn.
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Nẵng đang được định hướng tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó có cơ cấu lại các ngành công nghiệp 
theo hướng công nghiệp công nghệ cao gắn liền với đổi mới sáng tạo, nhằm nâng cao năng lực chủ động 
tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư đến năm 2030 và theo Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thực trạng ngành công nghiệp và hoạt động đổi mới sáng tạo

Kể từ ngày 01.01.1997, thành phố Đà Nẵng chính thức trở thành thành phố trực 
thuộc Trung ương, vượt qua nhiều khó khăn thách thức trong chặng đường 25 năm phát 
triển, thành phố đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm phát triển của cả 
nước, nền kinh tế thành phố đã có những thành tựu đáng kể trong giai đoạn từ năm 1997 
đến năm 2019 (tốc độ tăng tưởng kinh tế suy giảm mạnh do chịu tác động của đại dịch 
COVID-19 trong các năm 2020 - 2021) với GRDP tăng bình quân 11,4%/năm, trong đó, 
ngành công nghiệp - xây dựng tăng 15,3%/năm, mô hình tăng trưởng kinh tế dần chuyển 
dịch theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp và sau năm 2010 đến nay là dịch 
vụ - công nghiệp - nông nghiệp. 

Ban đầu, ngành công nghiệp thành phố chưa thực sự lớn mạnh, tuy đa dạng về 
ngành nghề nhưng công nghệ còn lạc hậu, chủ yếu là các ngành khai khoáng, xây dựng… 
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Với các chủ trương, chính sách phát triển đúng hướng, ngành công nghiệp từng bước 
vươn lên, tăng trưởng ổn định và giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế Đà Nẵng hiện 
nay, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa thay đổi bộ mặt thành phố, đóng góp đáng kể 
vào nguồn thu ngân sách của thành phố, có sức cạnh tranh trên thị trường và xuất khẩu. 
Cơ cấu các ngành công nghiệp đã chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công 
nghiệp chế biến, chế tạo, giảm tỷ trọng các ngành khai khoáng, bước đầu hình thành và 
phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ, giảm tỷ trọng các doanh nghiệp nhà nước, 
tăng tỷ trọng các doanh nghiệp ngoài nhà nước, trong đó, các doanh nghiệp FDI đóng 
vai trò trong việc hình thành một số ngành công nghiệp và sản phẩm mới, công nghệ cao 
như lắp ráp ô tô, linh kiện hàng không, điện tử, bán dẫn,…

Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật phục vụ ngành công nghiệp cũng được thành phố 
không ngừng quan tâm đầu tư và kêu gọi đầu tư phát triển. Từ 02 khu công nghiệp năm 
1997, đến nay trên địa bàn thành phố có 01 khu công nghệ cao quốc gia đa chức năng, 02 
khu công nghệ thông tin tập trung được công nhận, 06 khu công nghiệp1 và một số cụm 
công nghiệp đang hoạt động với diện tích khoảng 2.500 ha và tạo việc làm cho hơn 10 vạn 
lao động. Trong đó, Khu Công nghệ cao Đà Nẵng đã thu hút được 24 dự án, trong đó có 
12 dự án FDI với tổng số vốn là 545,4 triệu USD và 12 nhà đầu tư trong nước với tổng số 
vốn là 6.291 tỷ đồng, các khu công nghiệp đã đạt tỷ lệ lấp đầy 87,10%.

Về hoạt động đổi mới sáng tạo, trong hơn 05 năm gần đây, Đà Nẵng là một trong 
những địa phương tiên phong hình thành và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo2 
trên cả nước. Tại Khu Công nghệ cao, Trung tâm ươm tạo công nghệ cao đã triển khai có 
hiệu quả các hoạt động ươm tạo công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao là cơ sở để 
thúc đẩy sự hình thành và phát triển các doanh nghiệp công nghệ cao mới trên địa bàn 
thành phố. Thành phố thường xuyên vận động, khuyến khích các doanh nghiệp triển 
khai các hoạt động nghiên cứu - phát triển, hình thành doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, tích cực ứng dụng các công nghệ mới, 
công nghệ tiên tiến. Theo đó, thành phố từng bước hoàn hiện, cụ thể hóa và áp dụng thực 
tiễn các quy định, cơ chế, chính sách hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong 
cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có khu vực công nghiệp công nghệ cao.

Tuy đạt được các thành tựu trên, ngành công nghiệp vẫn có một số hạn chế: 

1 Gồm có: Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, Khu Công viên Phần mềm Đà Nẵng, Khu Công nghệ thông 
tin tập trung Đà Nẵng, Khu Công nghiệp Đà Nẵng, Khu Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Khu Công 
nghiệp Hòa Cầm, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Khu Công nghiệp Hòa Khánh mở rộng, Khu 
Công nghiệp Liên Chiểu.

2 Theo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
gồm: 01 Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 06 vườn ươm, 02 không gian sáng tạo, 09 
không gian làm việc chung, 10 Câu lạc bộ khởi nghiệp và 03 Quỹ đầu tư trong lĩnh vực khởi nghiệp.
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- Ngành công nghiệp nhìn chung vẫn chủ yếu là gia công lắp ráp, giá trị gia tăng 
thấp, chủ yếu ở phân khúc thấp trong chuỗi giá trị toàn cầu, tỷ trọng của công nghiệp 
công nghệ cao vào GRDP của thành phố còn thấp.

- Công nghiệp hỗ trợ còn chậm chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, đặc 
biệt là cho lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao; ngành công nghiệp còn phụ thuộc nhiều 
vào nhập khẩu các linh kiện, chi tiết từ nước ngoài.

- Nhiều doanh nghiệp còn sử dụng công nghệ lạc hậu, chưa chủ động triển khai 
các hoạt động nghiên cứu - phát triển, tiếp cận, chuyển giao các công nghệ tiên tiến; tỷ 
lệ đóng góp của TFP vào công nghiệp còn thấp, tăng trưởng của ngành công nghiệp vẫn 
còn chủ yếu dựa vào vốn và lao động; vai trò của hoạt động đổi mới sáng tạo trong các 
ngành công nghiệp vẫn chưa thực sự rõ nét.

- Ngành công nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
chưa đảm bảo phát triển bền vững, chưa tạo ra được ngành công nghiệp trên địa bàn 
thành phố có năng lực cạnh tranh cao, chưa có ngành công nghiệp mũi nhọn đóng vai 
trò dẫn dắt.

Tái cơ cấu, chủ động tiếp cận Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư

Trước yêu cầu khách quan và xu hướng quốc tế, Việt Nam đã định hình nền tảng 
về chủ trương, chính sách trong những năm gần đây và tiếp tục phát triển nền kinh tế 
theo hướng tiếp cận, khai thác kịp thời các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư nhằm số hóa, công nghệ hóa phương thức sản xuất, kinh doanh để tăng năng 
suất, chất lượng, sử dụng tài nguyên và năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, gắn với bảo vệ 
môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, việc tăng cường các hoạt động 
đổi mới sáng tạo cũng được xem là chìa khóa thúc đẩy phục hồi kinh tế bền vững đối 
với Việt Nam, trong đó có thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là trong yêu cầu phát triển kinh 
tế đồng thời khắc phục những hậu quả kinh tế - xã hội của đại dịch COVID-19 vẫn còn 
đang diễn biến phức tạp. 

Trong thời gian tới, thành phố Đà Nẵng tiếp tục định hướng tái cơ cấu nền kinh tế, 
trong đó có cơ cấu lại các ngành công nghiệp theo hướng công nghiệp công nghệ cao gắn 
với hoạt động đổi mới sáng tạo, chủ động tiếp cận với xu hướng Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư, cụ thể:

Một là, thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ công 
nghệ cao, nhằm tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm, các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có 
tính cạnh tranh cao, đáp ứng được nhu cầu thiết yếu cho sản xuất, tiêu dùng trên địa bàn 
thành phố, đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho các doanh nghiệp lắp ráp trong và ngoài 
nước đầu tư vào thành phố và các địa phương lân cận.

Hai là, tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp có mức độ sẵn sàng tham gia cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư như: công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công 
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nghệ thông tin, điện tử - viễn thông, an toàn - an ninh mạng, công nghiệp chế biến, chế 
tạo thông minh từng bước trở thành các ngành công nghiệp chủ lực của thành phố, có tỷ 
trọng đóng góp lớn vào GRDP của thành phố.

Ba là, ưu tiên tập trung phát triển các ngành công nghiệp có hoạt động nghiên cứu 
- phát triển đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, ứng dụng các công nghệ chủ yếu 
của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư như công nghệ robot, vật liệu tiên tiến, năng 
lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, công nghệ trong y học, Internet vạn vật, dữ liệu lớn, chuỗi 
khối,… và cũng là các lĩnh vực công nghệ cao khuyến khích phát triển.

Bốn là, tiếp tục phát triển khai thác có hiệu quả năng lượng tái tạo trên địa bàn 
thành phố nhằm phục vụ, hỗ trợ hoạt động sản xuất công nghiệp, nhất là tại các khu công 
nghiệp, giảm lượng phát thải nhà kính, khuyến khích doanh nghiệp tranh thủ các nguồn 
lực để chuyển đổi công nghệ sản xuất, thúc đẩy phát triển mạnh các ngành công nghiệp 
thân thiện với môi trường và sử dụng công nghệ hiện đại.

Năm là, tăng cường hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp công 
nghệ, trước mắt là trong các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ 
thông tin trên địa bàn thành phố, đẩy mạnh việc hỗ trợ việc khai thác, thương mại hóa 
các kết quả nghiên cứu khoa học dựa trên bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, rút ngắn quá trình 
ứng dụng tài sản trí tuệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Một số giải pháp, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới

Trên cơ sở thực trạng, định hướng như trên, xin đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, các bộ ngành và các địa phương lân cận một số giải pháp, nhiệm vụ 
cần tập trung trong thời gian tới:

- Hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách, phát triển, tái cơ cơ cấu ngành 
công nghiệp trong bối cảnh chủ động tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, 
ban hành sớm và đồng bộ các Nghị định (và các văn bản hướng dẫn) thay thế các Nghị 
định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28.8.2008 về quy chế khu công nghệ cao, Nghị định số 
154/2013/NĐ-CP ngày 08.11.2013 quy định về khu công nghệ thông tin, Nghị định số 
82/2018/NĐ-CP ngày 22.5.2018 quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế.

- Tạo điều kiện để thành phố Đà Nẵng tiếp tục đầu tư và kêu gọi đầu tư phát triển 
hạ tầng kỹ thuật nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động thu hút đầu tư và sản xuất 
kinh doanh đối với các doanh nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp 
sạch, công nghiệp xanh. Hiện nay, thành phố đang chuẩn bị đầu tư, kêu gọi đầu tư 04 
khu công nghiệp mới (trong đó có Khu công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao), mở rộng Khu 
công nghệ cao và Khu công nghệ thông tin tập trung và hình thành một số cụm công 
nghiệp mới đáp ứng yêu cầu phát triển ngành công nghiệp của thành phố.

- Xúc tiến thành lập 01 trong 03 cơ sở của Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia đặt 
tại thành phố Đà Nẵng và được áp dụng, thử nghiệm các cơ chế chính sách vượt trội, sớm 
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triển khai Tổ hợp Không gian sáng tạo CMC, các công viên khoa học, liên kết với các tập 
đoàn lớn trong nước đang triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo mạnh như Vingroup, 
Viettel, VNPT, FPT, trong đó, chú trọng hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo trong các 
doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn thành phố.

- Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố theo chiều sâu dựa trên TFP: 
Nâng cao tiềm lực khoa học về khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế về khoa học và 
công nghệ, thị trường khoa học và công nghệ của thành phố; thu hút các dự án có hoạt 
động nghiên cứu - phát triển và đổi mới sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực chất lượng 
cao, nâng cao năng suất lao động; gắn kết các doanh nghiệp trong nước và FDI, nâng cao 
năng lực hội nhập của doanh nghiệp trong nước; tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp, người lao động,…

- Phát triển đồng bộ và gắn kết giữa khu vực đô thị phía Tây Bắc thành phố (với 
trung tâm là Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin tập trung) và Trung tâm Đổi 
mới sáng tạo tại phía Nam thành phố, đồng thời liên kết với 02 khu công nghệ cao quốc 
gia Hòa Lạc và Thành phố Hồ Chí Minh và các khu công nghệ thông tin tập trung, khu 
kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố và các tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng 
điểm miền Trung.

- Tăng cường liên kết giữa khu vực doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước 
trong phát triển chuỗi cung ứng của các ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố. Khơi 
dậy năng lực nội sinh, khuyến khích mạnh mẽ sự phát triển của doanh nghiệp trong 
nước, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ 
thông tin; phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số; dịch chuyển lên các công đoạn có giá trị 
gia tăng cao hơn của chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.

- Giảm thiểu các tác động đến môi trường và xã hội từ quá trình tái cơ cấu các 
ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố, bảo vệ môi trường, đảm bảo sức khỏe, an 
toàn của nhân dân, thu hút các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ xanh, công nghệ sạch, 
thân thiện với môi trường đối với các khu công nghiệp mới, dần dần chuyển đổi các khu 
công nghiệp hiện hữu theo các tiêu chí của mô hình khu công nghiệp sinh thái.

Bối cảnh hiện nay đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho sự phát triển về kinh tế 
lẫn xã hội, Đà Nẵng tiếp tục tái cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp theo hướng tiếp cận xu 
hướng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh, dựa 
trên đổi mới sáng tạo, động lực cho đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố, là 
đầu tàu phát triển công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo tại khu vực miền Trung 
và Tây Nguyên và mở ra một chặng đường phát triển mới cho thành phố Đà Nẵng./.
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PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG
CÔNG NGHỆ CAO THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

☐  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1. Một số lý luận về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) đang là xu thế tất yếu 
nhằm tạo ra những đột phá mới, đảm bảo nông nghiệp tăng trưởng ổn định với năng 
suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là nền nông 
nghiệp được áp dụng những công nghệ mới vào sản xuất, bao gồm: công nghiệp hóa 
nông nghiệp (cơ giới hóa các khâu của quá trình sản xuất), tự động hóa, công nghệ thông 
tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học và các giống cây trồng, giống vật nuôi có 
năng suất và chất lượng cao, đạt hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị diện tích và phát 
triển bền vững trên cơ sở canh tác hữu cơ. 

Phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu 
sau: chọn tạo, nhân giống cây trồng, giống vật nuôi cho năng suất, chất lượng cao; phòng, 
trừ dịch bệnh; trồng trọt, chăn nuôi đạt hiệu quả cao; tạo ra các loại vật tư, máy móc, 
thiết bị sử dụng trong nông nghiệp; bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp; phát 
triển doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng CNC; phát triển dịch vụ công nghệ cao phục 
vụ nông nghiệp. Như vậy, công nghệ cao trong nông nghiệp được hiểu là: áp dụng một 
cách hợp lý các kỹ thuật tiên tiến trong việc chọn, lai tạo ra giống cây trồng vật nuôi mới, 
chăm sóc nuôi dưỡng cây, con bằng thiết bị tự động, điều khiển từ xa, chế biến phân hữu 
cơ vi sinh cho cây trồng, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy hải sản, thuốc thú y, thuốc bảo vệ 
thực vật, công nghệ tự động trong tưới tiêu, công nghệ chế biến các sản phẩm vật nuôi, 
cây trồng và xử lý chất thải bảo vệ môi trường. Sản phẩm công nghệ cao là sản phẩm do 
công nghệ cao tạo ra, có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện 
với môi trường.
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Nội dung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở nước ta hiện nay đang 
tập trung vào những nội dung chủ yếu như sau:

(1) Lựa chọn ứng dụng vào từng lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hàng hóa những 
công nghệ tiến bộ nhất về giống, công nghệ canh tác, chăn nuôi tiên tiến, công nghệ tưới, 
công nghệ sau thu hoạch - bảo quản - chế biến. Từng bước ứng dụng công nghệ thông 
tin vào quản lý, xây dựng thương hiệu và xúc tiến thị trường.

(2) Sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao là sản phẩm hàng hóa mang tính đặc 
trưng của từng vùng sinh thái, đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao trên đơn vị diện tích, 
có khả năng cạnh tranh cao về chất lượng so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường 
trong nước và thế giới, có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất và sản lượng hàng hóa khi 
có yêu cầu của thị trường.

(3) Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tạo ra sản phẩm theo một chu trình khép 
kín trong sản xuất, khắc phục được những yếu tố rủi ro của tự nhiên và hạn chế rủi ro 
của thị trường.

(4) Phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo từng giai đoạn và mức độ phát triển 
khác nhau, tùy tình hình cụ thể của từng nơi, nhưng phải thể hiện được những đặc trưng 
cơ bản, tạo ra được hiệu quả to lớn hơn nhiều so với sản xuất bình thường.

Chính vì vậy, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được các địa phương trong cả 
nước tập trung chú trọng thực hiện nhằm tạo nền tảng vững chắc để hướng đến phát 
triển nông nghiệp xanh, sạch, nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, nông nghiệp thông minh, 
thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. 

2. Kết quả nổi bật trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng đã tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao bằng các chương trình, kế hoạch, đề án và cơ chế, chính sách cụ thể gắn với 
công tác thu hút, xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đã quy hoạch 
chi tiết 1/500 đối với 03 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, diện tích hơn 65 ha1, 
thành phố đã thống nhất chủ trương, chỉ đạo triển khai đầu tư 02 vùng từ nguồn vốn đầu 
tư công. 

Về cơ chế, chính sách, ngoài các chính sách của Trung ương, thành phố đã ban hành 
Nghị quyết số 104/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao và rà soát, điều chỉnh bằng Nghị quyết 329/2020/NQ-HĐND 
thành phố về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng hỗ 
trợ tổng hợp, toàn diện hơn trong sản xuất nông nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông 

1 Vùng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Khương - Hòa Phong (16,2 ha); vùng nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hòa Phú (20,9 ha); vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
Hòa Khương (28,8 ha).
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nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, phát triển bền vững. Trong chỉ đạo điều 
hành hàng năm, thành phố đã ưu tiên nguồn kinh phí để thực hiện ứng dụng khoa học 
công nghệ trong sản xuất, phát triển mô hình kinh tế hiệu quả và đạt được kết quả trên 
các lĩnh vực như sau:

2.1. Lĩnh vực trồng trọt

Trong điều kiện quy mô diện tích sản xuất nông nghiệp giảm dần thành phố đã tập 
trung chuyển giao, ứng dụng công nghệ tiên tiến, chú trọng công nghệ sản xuất giống cây 
trồng, đưa giống lúa xác nhận vào sản xuất, sử dụng quy trình canh tác theo hướng hữu 
cơ, VietGAP, IPM, ICM và tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát dịch 
bệnh để nâng cao năng suất, đảm bảo ổn định sản lượng lương thực, tạo ra sản phẩm 
chất lượng, an toàn. Đến nay, đã có hơn 20 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao trong lĩnh vực trồng nấm, rau, hoa, cây ăn quả, với diện tích gần 25 ha, trong đó 
diện tích sản xuất nhà màng, nhà lưới, nhà kính là 4,44 ha đối với cây rau, khoảng hơn 
4,6 ha đối với cây hoa, cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng phát triển các loại cây 
trồng có giá trị kinh tế cao như: dưa lưới, xà lách thủy canh, hoa lan mokara, hoa lyly, 
hoa treo,… Sản xuất nấm đã có có sự phát triển gắn với nông nghiệp đô thị, hiện trên 
địa bàn thành phố có 16 hợp tác xã (HTX) sản xuất nấm, trong đó có 04 HTX được cấp 
chứng nhận VietGAP, diện tích khoảng 1,3 ha1, ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nấm 
đạt trên 70%, các khâu nuôi trồng, chăm sóc tại các nhà nấm đều được trang bị 100% hệ 
thống phun sương giúp đảm bảo ẩm độ, tăng năng suất, một số cơ sở đã đầu tư hệ thống 
tự động trong hấp, trộn nguyên liệu, giá thể, đóng bịch và hệ thống sơ chế, bảo quản sản 
phẩm. Bước đầu đã hình thành, phát triển mô hình nấm đông trùng hạ thảo và sản phẩm 
sơ chế, chế biến từ nấm giá trị kinh tế cao phù hợp với nông nghiệp đô thị, đã có sản 
phẩm đạt chuẩn OCOP như: nấm đông trùng hạ thảo khô sấy thăng hoa Dr.Trung, cao 
nấm Linh chi Nhơn Phước, tảo xoắn nguyên chất sấy lạnh. 

Điểm nổi bật trong sản xuất trồng trọt trên địa bàn thành phố là tập trung phát 
triển sản xuất hữu cơ, hình thành vùng chuyên canh, tập trung để đẩy mạnh ứng dụng 
tiến bộ khoa học, cơ giới hóa trong sản xuất. Đã hình thành được hơn 20 vùng lúa theo 
hướng hữu cơ, diện tích 345 ha, trong đó có 100 ha lúa được cấp chứng nhận VietGAP. 
Đã phát triển sản xuất rau, củ, quả an toàn tại các vùng chuyên canh, trong đó có hơn 
40 ha rau, củ, quả được cấp chứng nhận VietGap, hữu cơ2, hình thành 04 vùng chuyên 
canh trồng hoa, với diện tích 22 ha, hình thành vùng trồng bưởi da xanh Hòa Ninh 10 
ha, trồng mía Hòa Bắc 70 ha, trồng chuối Hòa Bắc, Hòa Phú 30 ha, vùng trồng chè Hòa 

1 Hợp tác xã Nấm Nhơn Phước: 0,133 ha; Hợp tác xã sản xuất KD-DV Thương mại Tổng hợp Kim 
Thanh: 0,866 ha; Hợp tác xã sản xuất giống và nuôi trồng nấm An Hải Đông: 0,049 ha; HTX nấm 
Hòa Quý: 0,25 ha.

2 Hợp tác xã DVSX và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan: 06 ha, Hợp tác xã Rau củ quả Hòa Vang: 02 ha, 
vùng ớt Bồ Bản: 1,25 ha; vùng trồng rau La Hường 5 ha; Công ty CP NNCNC Afarm, diện tích 0,4 
ha; Bưởi da xanh Hòa Ninh 10,15ha; Kiệu Hương Hòa Nhơn 3 ha; Dưa Trường Định 20 ha.
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Sơn, Hòa Ninh 20 ha. Đã có hơn 30 sản phẩm nông nghiệp được hỗ trợ xây dựng nhãn 
hiệu, truy xuất nguồn gốc, đã có các doanh nghiệp, HTX đầu tư sản xuất nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao như: Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Afarm; Công 
ty TNHH Tâm An Farm; Công ty Cổ phần xây dựng Greentech, HTX rau, củ quả Hòa 
Vang; HTX rau an toàn Túy Loan… 

Nhờ tập trung chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng, hoàn thiện tiêu chuẩn an 
toàn trong sản xuất nên có nhiều sản phẩm trên lĩnh vực trồng trọt được chứng nhận 
sản phẩm OCOP, cụ thể đến cuối năm 2021, đã có 14/40 sản phẩm OCOP lĩnh vực trồng 
trọt, chiếm 35% tổng số sản phẩm OCOP của thành phố, trong đó có 06 sản phẩm thuộc 
nhóm rau, củ, quả tươi sống, 08 sản phẩm sơ chế, chế biến từ rau, củ quả (07 sản phẩm 
đạt 4 sao, 07 sản phẩm đạt 3 sao). Các sản phẩm nông nghiệp đã có sự đầu tư về tiêu 
chuẩn chất lượng, bao bì, nhãn hiệu và kết nối với các kênh tiêu thụ tại siêu thị, cửa hàng 
nông sản, cửa hàng OCOP như: rau an toàn Túy Loan, dưa lưới Afarm, bưởi Hòa Ninh, 
kiệu hương Hòa Nhơn, rau, củ, qủa Hòa Vang,… 

2.2. Lĩnh vực chăn nuôi

Chăn nuôi đã phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao theo quy trình khép 
kín, chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi an toàn sinh học (đệm lót sinh học), hình thành nhiều 
mô hình chăn nuôi tập trung theo hướng liên kết nhờ đó, chủ động tạo nguồn cung cấp 
thực phẩm thịt an toàn, chất lượng cho nhu cầu tiêu dùng thành phố. Cụ thể: 

Việc ứng dụng công nghệ biogas, đệm lót sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi 
đã giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường kiểm soát dịch bệnh, góp phần giúp chăn nuôi 
phát triển bền vững, đảm bảo an toàn dịch bệnh và môi trường. Đến nay đã hình thành 
một số hợp tác xã chăn nuôi gà gắn sản xuất với liên kết tiêu thụ sản phẩm như Hợp tác 
xã gà Nhơn Phát, Tổ hợp tác gà Kê Sơn, Hợp tác xã Đồng Nghệ, Hợp tác xã Hòa Bắc. 
Nhiều đối tượng giống mới đã được phát triển nuôi như: thỏ New Zealand, gà Ai Cập, 
dê Boer, bò BBB…

Việc phát triển chăn nuôi gắn với xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đã được triển 
khai thực hiện trong đó công nhận 06 vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh dại tại 06 
quận, 01 vùng an toàn dịch bệnh lở mồm long móng trên trâu bò tại huyện Hòa Vang, 
11/11 xã, 04 cơ sở chăn nuôi được công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh đối với bệnh cúm 
gia cầm H5N1, 03 doanh nghiệp chăn nuôi được cấp chứng nhận an toàn dịch bệnh, 
hình thành 06 trại, trang trại chăn nuôi heo, gà ứng dụng công nghệ chuồng lạnh khép 
kín, đảm bảo an toàn, môi trường trong chăn nuôi theo hướng bền vững, sinh thái, tuần 
hoàn như: Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Trung Sơn tại Hòa Phú, quy mô 7.500 con heo 
thịt; Công ty Đồng Nghệ tại Hòa Khương, quy mô 3.000 heo thịt, 300 heo nái, riêng trang 
trại chăn nuôi heo giống của ông Nguyễn Đức Thảo tại Hòa Phú đã tham gia chuỗi truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi thuộc dự án Truy xuất nguồn gốc thực phẩm (giai 
đoạn 1) của hợp phần Đề án Xây dựng thành phố thông minh. 
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2.3. Lĩnh vực thủy sản

Đã tập trung thực hiện chính sách hỗ trợ của Trung ương và thành phố trong phát 
triển thủy sản theo hướng xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo, chú trọng đẩy mạnh 
cơ giới hóa, hiện đại hóa trang thiết bị khai thác. Đã chú trọng trang bị, kết nối thông 
tin liên lạc trên tàu, đến nay hệ thống thông tin liên lạc cơ bản được hình thành thông 
suốt giữa tàu với tàu, giữa biển với đất liền, đồng thời thông tin của tất cả tàu cá của Đà 
Nẵng đã được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý tàu cá quốc gia Vnfishbase và 
thành phố đã hỗ trợ thiết bị giám sát hành trình cho 557 tàu, kinh phí hơn 21 tỷ đồng từ 
nguồn ngân sách thành phố để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản. Cơ cấu 
tàu thuyền đã tạo bước đột phá trong chuyển dịch theo hướng vươn khơi, phát triển nghề 
cá hiện đại, tăng sản lượng khai thác xa bờ, giảm sản lượng khai thác vùng ven bờ, hình 
thành được 16 tàu cá hoạt động khai thác kiêm dịch vụ hậu cần trên biển, phát triển 112 
tổ đoàn kết sản xuất trên biển với 734 tàu, thành lập 04 nghiệp đoàn nghề cá với 473 đoàn 
viên là chủ tàu, thuyền viên tham gia. Công tác khuyến ngư đã chú trọng thực hiện cơ 
giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm khai 
thác như: hỗ trợ hầm PU trong bảo quản sản phẩm khai thác, máy tời thu câu cho nghề 
câu, hỗ trợ máy định vị, máy dò cá, hải đồ màu tích hợp nhận dạng tự động để nâng cao 
năng lực khai thác, trang thiết bị đèn Led, pin năng lượng mặt trời và các thiết bị hiện đại 
trong chuyển đổi nghề khai thác cho ngư dân. 

Nuôi trồng thủy sản đã ứng dụng công nghệ cao trong việc cung cấp hệ thống giàn 
sục khí, sử dụng công nghệ men vi sinh xử lý môi trường, phòng trị bệnh để hỗ trợ nuôi 
thâm canh, bán thâm canh. Đồng thời chú trọng các mô hình nuôi an toàn sinh học, ứng 
dụng chế phẩm sinh học trong nuôi nước ngọt để rút ngắn thời gian nuôi, hạn chế dịch 
bệnh, giảm chi phí nuôi, tạo nguồn sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm. Công tác 
giống thủy sản được quan tâm chú trọng, hàng năm Trại Thực nghiệm Nông nghiệp Hòa 
Khương sản xuất khoảng 1 triệu con cá giống nước ngọt các loại có chất lượng. Trại cũng 
đã nghiên cứu, thực nghiệm sinh sản nhân tạo các đối tượng cá trê lai, cá rô đầu vuông, 
cá leo… bước đầu đạt được kết quả. Đối với nuôi trồng thủy sản do hạn chế về quy mô 
diện tích nên tập trung hình thành, phát triển vùng nuôi trồng thủy sản sinh thái, các sản 
phẩm đặc trưng như: chả cá thác lác tại Hòa Khương, Hòa Phong và phát triển nuôi trồng 
thủy sản theo hướng sinh thái tại vùng nuôi tôm Trường Định, xã Hòa Liên. 

Cơ sở hạ tầng dịch vụ nghề cá được đầu tư đồng bộ, phục vụ cho nghề cá vươn khơi, 
phát triển thương mại, chế biến thủy sản. Tình hình hoạt động của Âu thuyền và Cảng 
cá Thọ Quang đã phục vụ tích cực cho nghề cá xa bờ, đặc biệt là ngư trường Biển Đông 
và Hoàng Sa, góp phần thúc đẩy các lĩnh vực công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ, 
du lịch và thể hiện vai trò liên kết Vùng kinh tế trọng điểm Trung trong việc phát triển 
kinh tế thủy sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo. Hiện đang triển khai Dự án giám sát 
tàu thuyền thuộc hợp phần thành phố thông minh tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang 
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và đầu tư, nâng cấp Cảng cá Thọ Quang theo hướng ứng dụng công nghệ trong quản lý, 
khai thác, vận hành và hướng đến phục vụ du lịch. 

2.4. Lĩnh vực lâm nghiệp

Trên lĩnh vực lâm nghiệp đã nghiên cứu, ứng dụng công nghệ GIS để hoàn chỉnh 
dữ liệu số về rừng và đất lâm nghiệp để phục vụ tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng. Bước đầu đã triển khai áp dụng các ứng dụng công nghệ cao, 
công nghệ thông tin liên quan đến công tác chuyển đổi số và phục vụ quy trình nghiệp 
vụ dự báo cháy rừng, theo dõi diễn biến rừng và quản lý hoạt động thương mại động vật 
rừng như: phần mềm dự báo cháy rừng, phần mềm theo dõi diễn biến rừng FRMS, phần 
mềm quản lý cơ sở nuôi động vật rừng, phần mềm hệ thống giám sát và đánh giá chương 
trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững. Hiện nay đang triển khai dự án giám sát 
rừng thành phố Đà Nẵng thuộc Đề án xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Đà 
Nẵng, giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030. Nhờ vậy, công tác quản lý bảo 
vệ rừng được thực hiện tốt, tỷ lệ che phủ rừng năm 2020 đạt 47,20%, cao hơn so với mức 
bình quân cả nước là 42,01%. 

Đã chú trọng đầu tư xây dựng công trình lâm sinh, trang thiết bị, phương tiện phục 
vụ quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, riêng giai đoạn 2016 - 2020 đã đầu 
tư xây dựng 25 km băng trắng cản lửa kết hợp đường vận động chữa cháy rừng, 6,7 km 
băng xanh cản lửa, duy tu, bảo dưỡng hàng năm 54,7 km đường công vụ tuần tra bảo vệ 
rừng, 06 công trình thủy lâm, xây mới 09 bể nước, sửa chữa nâng cấp 04 bể nước dung 
tích 50 - 100 m3 phục vụ phòng chống cháy rừng. Công tác phát triển rừng đã được chú 
trọng theo hướng nâng cao chất lượng rừng, giai đoạn 2010 - 2020 đã bình quân mỗi năm 
trồng 1.120 ha/năm, trong đó trồng rừng đặc dụng, phòng hộ là 1.160 ha, riêng giai đoạn 
2016 - 2020 đã trồng hơn 700 ha rừng đặc dụng, phòng hộ từ nguốn vốn trồng rừng thay 
thế và vốn ngân sách thành phố. Công tác giống cây lâm nghiệp đã chú trọng chuyển 
giao công nghệ nuôi cấy mô, gieo trồng cây giống lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao để 
phục vụ trồng rừng nguyên liệu cây gỗ lớn theo chính sách của thành phố, hiện có Công 
ty TNHH Giống cây trồng Bắc Trung Nam đã thực hiện thành công công nghệ nuôi cấy 
mô, gieo tạo cây lâm nghiệp đạt chất lượng để phục vụ nhu cầu trồng rừng trên địa bàn 
thành phố, năng lực sản xuất hàng năm đạt 2 triệu cây giống các loại.  

2.5. Lĩnh vực thủy lợi

Đã từng bước phát triển thủy lợi theo hướng đa mục tiêu góp phần đẩy mạnh phát 
triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó đã 
tập trung triển khai đầu tư, hỗ trợ tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm trên cây trồng, đến nay đã 
hình thành được 51 hệ thống tưới tiết kiệm trên cây trồng, trong đó 40 hệ thống tưới trên 
cây rau, hoa, nấm và 11 hệ thống tưới tiết kiệm trên cây ăn quả, đã triển khai ứng dụng 
các mô hình tưới nông lộ phơi trên cây lúa tại Hòa Bắc, triển khai mô hình ứng dụng 
công nghệ trong quản lý hệ thống tưới tại An Trạch, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang và đẩy 
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mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý, cảnh báo thiên tai, phòng chống hạn 
nên đảm bảo thực hiện tốt công tác cảnh báo, dự báo thiên tai đảm bảo sản xuất nông 
nghiệp và bảo vệ đời sống nhân dân trong khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai. 

Nhìn chung, các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đã có sự chuyển dịch theo hướng 
ứng dụng công nghệ cao để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế gắn với 
thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển 
bền vững. Nông nghiệp Đà Nẵng đã và đang định hướng, phát triển theo mục tiêu nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, sinh thái, chủ lực đặc trưng gắn với chương 
trình OCOP. 

3. Những khó khăn, tồn tại và thách thức trong phát triển nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao trên địa bàn thành phố

Tuy đã đạt được một số kết quả tích cực nhưng có thể thấy trong phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn còn một số tồn tại, 
thách thức sau:

Thứ nhất, quy mô sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vẫn còn nhỏ, giá 
trị sản phẩm ứng dụng công nghệ cao chiếm tỷ trọng rất thấp, chỉ mới khoảng 10 - 15% 
giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản. Các chỉ tiêu giá trị gia tăng theo hướng tái cơ cấu 
như: tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và 
tương đương đến năm 2020 đạt dưới 20% so với chỉ tiêu quy định về Bộ tiêu chí giám sát 
đánh giá kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

Thứ hai, thành phố chủ trương tập trung quy hoạch, ban hành chính sách để thu 
hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nhưng do vướng mắc trong công 
tác quy hoạch, các thủ tục liên quan đến đất đai nên tiến độ quy hoạch, đầu tư hạ tầng 
khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chậm, chỉ mới dừng lại ở công tác quy 
hoạch chi tiết 1/500, chưa tạo quỹ đất sạch để kêu gọi, thú hút doanh nghiệp đầu tư vào 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thực tế hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
đã có các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đảm 
bảo các tiêu chí để công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như 
Công ty Cổ phần Nông nghiệp CNC Afarm nhưng do vướng mắc, chưa đảm bảo đầy đủ 
các thủ tục liên quan đến đất đai nên chưa được công nhận doanh nghiệp nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao.

Thứ ba, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đòi hỏi vốn đầu tư lớn trong 
khi đó lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, thời tiết và dịch bệnh trên cây 
trồng, vật nuôi nên rủi ro lớn và cần có chính sách hỗ trợ về vốn vay ưu đãi để đầu tư sản 
xuất nhưng việc tiếp cận các nguồn vốn này còn nhiều khó khăn. 

Thứ tư, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tạo ra sản lượng lớn nhờ 
đạt năng suất, hiệu quả do đó bên cạnh khâu sản xuất cần chủ động liên kết, kết nối thị 
trường để đảm bảo ổn định đầu ra cho sản phẩm. Tuy nhiên, thực tế trong thời gian qua 
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chỉ có một số ít doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
chú trọng đến công tác xúc tiến thương mại nên vẫn chưa đảm bảo ổn định trong công 
tác tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

 5. Tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng 

Mục tiêu chính của ngành nông nghiệp Đà Nẵng là tập trung phát triển bền vững 
theo 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường: đẩy mạnh tái cơ cấu, xây dựng nền nông 
nghiệp theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng và hiệu quả, tạo sản phẩm nông nghiệp hữu 
cơ, sinh thái, đảm bảo an toàn thực phẩm; xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa 
nông thôn, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện điều 
kiện sống của dân cư nông thôn; phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, nâng 
cao năng lực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, 
bảo vệ, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên và môi trường. Trong đó, nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao là lĩnh vực mũi nhọn, tập trung trong việc thực hiện 
Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được Thành ủy, Hội đồng nhân 
dân thành phố chỉ đạo, đưa vào chương trình hành động tập trung thực hiện trong giai 
đoạn 2021 - 2025. Theo Quy hoạch chung của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 
15.3.2021 đã xác định nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một phân khu chính như 
sau: quy mô diện tích đất nông nghiệp khoảng 4.619 ha, trong đó phân khu nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao là 2.986 ha. Hình thành khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao nằm ở phía Tây Nam thành phố, có chức năng như trung tâm nghiên cứu, 
thử nghiệm, đào tạo, trình diễn, chuyển giao ứng dụng công nghệ cao và sản xuất hàng 
hóa trong nông nghiệp gắn với phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ và 
chuyên canh, sinh thái kết hợp du lịch. Các khu vực có địa hình phức tạp xen lẫn, trong 
quá trình triển khai có thể xem xét chuyển đổi sang đất rừng sản xuất. Đầu tư nâng cấp 
cảng cá, phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, khai thác hải sản xa bờ gắn với bảo vệ chủ 
quyền biển đảo, ứng dụng công nghệ cao và hiện đại hóa nghề khai thác nhằm nâng cao 
hiệu quả sản xuất và thân thiện môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

6. Kiến nghị một số giải pháp để phát triển nông nghiệp thành phố Đà Nẵng 
theo hướng ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, sinh thái, bền vững

Để tập trung thực hiện phát triển toàn diện ngành nông nghiệp theo hướng tích hợp 
đa giá trị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, chú trọng đảm bảo an 
toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại 
thiên tai nhằm xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn, bền vững, giá trị 
gia tăng phục vụ du lịch và đô thị thì cần tập trung các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:
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Thứ nhất, chú trọng thực hiện tốt chính sách thu hút nguồn lực đầu tư vào nông 
nghiệp, nông thôn. Trước mắt triển khai có hiệu quả Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 
17.4.2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào 
nông nghiệp, nông thôn và chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa 
bàn thành phố theo Nghị quyết 329/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành 
phố Đà Nẵng. Đồng thời triển khai có hiệu quả 02 chính sách trên lĩnh vực thủy sản và 
lâm nghiệp đó là: chính sách hỗ trợ trồng rừng nguyên liệu cây gỗ lớn và chính sách hỗ 
trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố. Đây là 03 chính sách gắn với 03 lĩnh vực 
mũi nhọn tạo đột phá trong tăng trưởng ngành nông nghiệp theo hướng tạo đột phá phát 
triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, xây dựng chuỗi giá trị 
sản phẩm nông nghiệp. Trong quá trình thực hiện cần có sự rà soát, điều chỉnh và bổ 
sung theo hướng tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận chính sách hỗ trợ và 
hướng đến phát triển nông nghiệp phục vụ du lịch, sinh thái, tuần hoàn nhằm tích hợp 
đa giá trị trong sản xuất nông nghiệp. 

Thứ hai, cần có sự tháo gỡ về đất đai trong sản xuất nông nghiệp nói chung và nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói riêng. Trên cơ sở diện tích đất nông nghiệp theo quy 
hoạch chung được phê duyệt, cần triển khai rà soát, khớp nối quy hoạch phát triển các 
vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyên canh, vùng trồng lúa hữu cơ, vùng, khu 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào quy hoạch chung của thành phố để đảm bảo 
đồng bộ quy hoạch, tạo tiền đề thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Trước 
mắt hoàn thành, đưa vào hoạt động 03 vùng, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
tại Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Phú nhằm huy động, phát triển doanh nghiệp nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao để làm hạt nhân trong phát triển bền vững, tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế liên kết nông dân góp vốn bằng ruộng 
đất vào doanh nghiệp theo hướng hài hòa lợi ích giữa nông dân và doanh nghiệp trong 
sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Thứ ba, công tác truyền thông, đào tạo nghề và định hướng sản xuất nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao phù hợp với điều kiện của thành phố. Cần tăng cường công tác 
thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách, công nghệ về phát triển nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao đến các tổ chức và cá nhân, nhất là người nông dân nâng cao 
nhận thức về vai trò, tầm quan trọng cũng như khuyến khích tham gia vào phát triển 
nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó cần chú trọng để thống nhất quan điểm sản xuất 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến 
vào tất cả các khâu của quá trình sản xuất dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ cao, 
sản xuất nhà màng, nhà kính chỉ là một công đoạn trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao. Mỗi lĩnh vực sản xuất cần có sự định hướng về mô hình, công nghệ, kỹ 
thuật tiên tiến cần áp dụng để người dân, doanh nghiệp lựa chọn, áp dụng, do đó cần chú 
trọng nghiên cứu, ứng dụng về khoa học - công nghệ, đẩy mạnh các đề tài nghiên cứu, 
sáng tạo, ươm tạo, chuyển giao, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ cao vào sản 
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xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Nghiên cứu, có cơ chế “đặt hàng” trong phát 
triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ giữa thành phố với các 
tổ chức nghiên cứu khoa học, cơ sở thực nghiệm để phát triển nông nghiệp giá trị gia 
tăng cao. 

Thứ tư, vấn đề thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
cần được tập trung chú trọng để đảm bảo sự thành công của sản xuất nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố. Cần chú trọng tổ chức sản xuất đảm bảo tiêu 
chuẩn chất lượng VietGAP và tương đương, chứng nhận GPS, ISO, HACCP… và thực 
hiện xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc vùng sản xuất tập trung, 
chuyên canh. Gắn kết sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu 
cơ với phát triển du lịch sinh thái để tăng cường quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục 
hình thành hệ thống Điểm trưng bày, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm OCOP, chủ lực, đặc 
trưng, nông sản sạch, an toàn trên địa bàn thành phố để đảm bảo giá trị, hàm lượng sản 
phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được tiêu thụ đúng với giá trị của sản phẩm. 
Cần chú trọng phát triển mạng lưới hạ tầng thương mại nông sản trên địa bàn thành phố 
để khai thác tiềm năng, lợi thế khu vực trung tâm miền Trung và phát triển sản phẩm 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chủ lực, đặc trưng. 

Thứ năm, cần tập trung chú trọng phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp 
phụ trợ phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cần đẩy mạnh thực 
hiện liên kết đồng bộ các khâu từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ, nhất là kiểm soát 
chất lượng sản phẩm để phát triển các công nghệ chế biến sản phẩm nông nghiệp 
công nghệ cao, hữu cơ, tăng tỷ lệ giá trị gia tăng của sản phẩm, tạo thương hiệu phát 
triển bền vững. Qua triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình 
OCOP) thì số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến nông lâm thủy sản trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng rất lớn như cơ sở chế biến chả cá, chả heo, chả bò, chế 
biến thực phẩm từ rau, củ, quả và thủy sản, do đó cần có sự liên kết, hợp tác để đẩy 
mạnh phát triển sản xuất gắn với chế biến nhằm tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.   
 Thứ sáu, cần nghiên cứu đánh giá đúng thực trạng về cung - cầu tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp trên địa bàn thành phố để định hướng sản xuất nông nghiệp đảm bảo chủ 
động nguồn lương thực, thực phẩm ở mức đảm bảo trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh 
đứt gãy chuỗi cung cấp sản phẩm tại các địa phương khác. Đối với thành phố Đà Nẵng 
thì đã cơ bản chủ động được nguồn cung thủy sản, riêng nguồn cung về rau, củ, quả, 
thực phẩm cần phải cân đối, quy hoạch bố trí sản xuất để đảm bảo cung cấp cho tối thiểu 
20% nhu cầu tiêu dùng của thành phố, do đó cần rà soát, quy hoạch để bố trí, phát triển 
các trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi hữu cơ theo quy trình khép 
kín, chăn nuôi theo hướng sinh thái tuần hoàn để đảm bảo chủ động nguồn thực phẩm. 

Thứ bảy, cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực nông nghiệp, để 
phát triển nông nghiệp theo hướng tích hợp đa giá trị thì cần sự phối hợp, hỗ trợ của 
các ngành như khoa học công nghệ, công thương, du lịch, tài nguyên và môi trường,… 
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trong từng lĩnh vực cụ thể để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế nhằm tích hợp giá trị vào 
từng sản phẩm nông nghiệp cụ thể. Cần tập trung chú trọng công tác giống cây trồng, 
vật nuôi, đặc biệt là ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống để nâng cao năng 
suất, chất lượng sản phẩm. Tăng cường kiểm soát chất lượng ngay từ khâu đầu vào và tập 
trung thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trong nông nghiệp, nông 
thôn, trước mắt tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm 
OCOP, chủ lực, đặc trưng. 

Tóm lại, việc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và công nghệ cao vào sản xuất 
nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã góp phần vào tăng trưởng và chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế thành phố Đà Nẵng, tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông nghiệp 
(theo giá so sánh) giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 3,2%/năm, trong đó năm 2020 
trong bối cảnh kinh tế thành phố bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng ngành 
nông nghiệp vẫn tăng trưởng đạt 2,41% so với năm 2019 (kinh tế thành phố giảm 9,77%), 
được xác định là điểm sáng trong phát triển kinh tế của thành phố năm 2020. Trong thời 
gian tới, thành phố Đà Nẵng tập trung nguồn lực, giải pháp đột phá để tạo động lực tăng 
trưởng mới, với mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái và 
thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt 
đẳng cấp khu vực châu Á theo tinh thần Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị. Bối 
cảnh đó đã và đang đặt ra cho ngành nông nghiệp Đà Nẵng những thời cơ và thách thức, 
đòi hỏi phải tạo sự đột phá, thu hút hiệu quả các nguồn lực, phát huy cao nhất nội lực, 
vươn mình đổi mới, phát triển và hội nhập sâu rộng vào xu thế phát triển và hội nhập 
hiện nay, từng bước hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp 4.0 dựa trên nền 
tảng phát triển bền vững, giải quyết hài hòa các mối quan hệ mới trong tiến trình phát 
triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn./.
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ĐÀ NẴNG
THÀNH PHỐ THÔNG MINH TIÊN PHONG

☐  PGS.TS. TRƯƠNG GIA BÌNH*

* Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT.

1. Đà Nẵng - Những thành tựu đáng tự hào

Sau gần 25 năm kể từ khi tách tỉnh vào năm 1997, Đà Nẵng đã có những bước tiến 
nhảy vọt, ghi dấu hình ảnh thành phố đi đầu của Việt Nam trong cải cách. Đà Nẵng 
không chỉ đóng vai trò hạt nhân trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (khu vực có 
tiềm năng lớn về cảng biển trung chuyển lớn và phát triển du lịch nghỉ dưỡng), mà còn 
là "thành phố đáng sống nhất Việt Nam", "thành phố đổi mới sáng tạo". Đà Nẵng đứng ở 
vị trí thứ nhất về chỉ số chuyển đổi số (DTI) 2020 cấp tỉnh và đứng đầu ở cả 3 trụ cột là 
Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Thành phố thuộc nhóm 1 với giá trị trụ cột kinh 
tế số trên 0,4; công nghiệp công nghệ thông tin đóng góp 7,5% GRDP của thành phố; 
doanh nghiệp công nghệ số đạt tỷ lệ 2,5 doanh nghiệp/1.000 dân. Đà Nẵng cũng luôn 
trong tốp đầu về Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Trong quá trình triển khai xây 
dựng thành phố thông minh, Đà Nẵng đã nhận được hàng loạt giải thưởng quốc tế như: 
Giải xuất sắc WeGO Award trong lĩnh vực thu hẹp khoảng cách số (Tổ chức các thành 
phố thông minh bền vững thế giới WeGO trao tặng năm 2014); Giải thưởng ASOCIO 
Smart City Award (Tổ chức công nghiệp điện toán châu Á - châu Đại Dương trao tặng 
năm 2019); Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam hai lần liên tiếp (2020, 2021) 
do Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ Công nghệ thông tin (CNTT) - VINASA tổ chức và 
trao giải, đây là giải thưởng danh giá và duy nhất dành cho nhóm các thành phố/đô thị.

Bước tiến của Đà Nẵng luôn song hành cùng nhận thức về vai trò to lớn của công 
nghệ thông tin và chuyển đổi số, sự chỉ đạo sáng suốt và quyết tâm cao nhất của lãnh 
đạo thành phố. Nhiều năm trước đây, Đà Nẵng là một trong số ít các địa phương đi tiên 
phong trong mô hình chính quyền điện tử của cả nước, và trong hai năm trở lại đây, Đà 
Nẵng tiếp tục dẫn đầu xây dựng lộ trình chuyển đổi số hướng đối tượng là công dân, 
doanh nghiệp và tổ chức, là bước phát triển mới kế thừa từ nền tảng chính quyền điện tử 
gắn với xây dựng thành phố thông minh.



152

 Quyết tâm đi đầu, đổi mới, phát triển đô thị thông minh, kiến tạo kinh tế số 
được minh chứng qua hàng loạt chỉ thị, nghị quyết như: Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 
03.10.2000 về một số chủ trương phát triển công nghiệp phần mềm và Nghị quyết số 
06-NQ/TU ngày 12.3.2003 về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT của Ban Thường 
vụ Thành ủy. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI nhiệm kỳ 
2015 - 2020 đã xác định công nghệ thông tin cùng với công nghệ cao là 1 trong 3 đột phá 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng 
bộ thành phố lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định 1 trong 3 nhiệm vụ trọng 
tâm, đột phá là đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm 
là phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và CNTT, gắn với xây dựng đô thị khởi 
nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, 
lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số. Hay Nghị quyết số 43-NQ/
TW ngày 24.01.2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và mới đây nhất là Quyết định 359/QĐ-TTg ngày 
15.3.2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung 
thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã, đang và sẽ ảnh hưởng lớn 
tới sự phát triển của thành phố Đà Nẵng ở mọi mặt kinh tế - xã hội. Với quan điểm chuyển 
đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, xây dựng chính quyền số được 
xem là động lực và dẫn dắt phát triển kinh tế số, xã hội số, Đà Nẵng đã hoàn thành xây 
dựng 100% các cơ sở dữ liệu (CSDL) nền quan trọng như CSDL công dân, CSDL doanh 
nghiệp, 96% CSDL nhân hộ khẩu…, thí điểm kho dữ liệu dùng chung toàn thành phố...

Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiều hoạt động đào tạo, tập 
huấn cho các cán bộ, công chức và lực lượng đoàn thành niên, từ đó hướng dẫn trực tiếp 
cho người dân tạo tài khoản công dân điện tử, nộp hồ sơ trực tuyến, theo dõi, tra cứu 
tình hình xử lý hồ sơ, sử dụng các ứng dụng thông minh... Đáng chú ý là trong đợt dịch 
COVID-19 kéo dài từ tháng 5.2021, Đà Nẵng đã triển khai hiệu quả 17 giải pháp công 
nghệ phòng chống dịch gồm khai báo y tế điện tử, thẻ vé đi chợ và giấy đi đường mã QR, 
giám sát cách ly F1 tại nhà, bản đồ dịch tễ COVIDmaps… 

Trong bối cảnh mới, Đà Nẵng sẽ đối mặt với những thách thức vô cùng to lớn: Làm 
thế nào để bảo vệ thành quả đã được xây đắp hơn 2 thập kỷ qua? Làm thế nào để thực 
hiện mục tiêu kép: vừa đảm bảo an sinh, an toàn trong bối cảnh bất định do COVID-19, 
vừa tăng tối đa phát triển kinh tế, tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, hiện thực hóa 
khát vọng trở thành đô thị thông minh tầm cỡ khu vực và quốc tế? Tầm nhìn và định 
hướng phát triển, quyết tâm, kinh nghiệm và những thành công rực rỡ Đà Nẵng đều đã 
có. Đà Nẵng với sứ mệnh là một địa phương đi đầu, tiên phong trong cải cách và phát 
triển cần nhanh chóng tìm ra những động lực phát triển mới và tiếp tục cải cách để nuôi 
dưỡng và thúc đẩy các động lực này. 

Trước khi đề cập tới các định hướng phát triển kinh tế số của thành phố Đà Nẵng, 
chúng tôi phân tích các kịch bản dự báo phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng đã được 
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đề cập trong bản Quy hoạch chung của thành phố, tầm nhìn tới 2045. Nhìn chung, kịch 
bản 3 đang được đánh giá là phù hợp với việc đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 43-NQ/
TW, với tốc độ tăng trưởng GRDP gần 10%, với rất nhiều thách thức đặt ra, thể hiện kỳ 
vọng và nỗ lực rất lớn của Đà Nẵng trong 10 năm tới. Để đạt được kết quả như trong kịch 
bản này, bên cạnh sự thay đổi đột phá ở các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, Đà Nẵng cần nhận 
được sự ủng hộ mạnh mẽ của Trung ương về các cơ chế, chính sách nhằm phát huy tối 
đa tiềm năng của mình. 

2. Định hướng Phát triển kinh tế số - Đà Nẵng là thành phố thông minh tiên 
phong trên cả nước và khu vực

Chuyển đổi số, bao gồm xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và thành 
phố thông minh, là lựa chọn duy nhất, là nhiệm vụ bao trùm trong giai đoạn 2021 - 2025 
cho bứt phá phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện cuộc sống của Nhân dân, tạo môi trường 
phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của từng doanh nghiệp, của từng 
địa phương và của cả quốc gia. Trong đó, kinh tế số là trụ cột và doanh nghiệp là lực 
lượng quan trọng nhất đảm bảo sự phát triển kinh tế số.

Từ kinh nghiệm đồng hành với 40 tỉnh, thành phố trong công cuộc chuyển đổi 
số nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa 
GRDP, cải thiện mạnh mẽ Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của các địa phương, 
Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI…; từ việc phân tích chiến 
lược và thấu hiểu Đà Nẵng sau gần 2 thập kỷ đầu tư, hợp tác, đồng hành, chúng tôi khẳng 
định, hơn bao giờ hết, Đà Nẵng cần tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ và các giải 
pháp phát triển thông minh để tăng cường khả năng chống chọi dịch bệnh, bảo vệ an 
toàn tính mạng của người dân và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp trong điều kiện bình thường mới.

Tổng quan dự báo kinh tế số Việt Nam 2025, tầm nhìn 2030. Nguồn: Worldbank.
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Xét về khía cạnh phát triển kinh tế số, Đà Nẵng đang hội tụ đủ những năng lực tiền 
đề để phát triển, như đã phân tích trên đây. Đà Nẵng chú trọng phát triển ngành công 
nghiệp ICT, công nghiệp viễn thông, các dịch vụ trên các nền tảng thương mại điện tử, 
thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, tận dụng các ưu thế công nghệ của cuộc cách mạng 
công nghiệp (CMCN) 4.0 để chuyển đổi các mô hình sản xuất, kinh doanh của những 
lĩnh vực, ngành nghề “truyền thống” để nâng cao năng suất và sáng tạo những giá trị mới 
nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Các nhóm lĩnh vực quan trọng cần được thành phố quan tâm, ưu tiên hơn trong 
phát triển kinh tế số là: du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ 
dưỡng; cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ logistics; công nghiệp công nghệ cao gắn 
với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp. Đó 
là nhóm lĩnh vực mới gắn với mô hình kinh doanh mới (kinh tế nền tảng, chia sẻ; tuần 
hoàn; sáng tạo, văn hóa, trong đó có sản xuất nội dung số…). Đó cũng là các nhóm lĩnh 
vực “giao thoa” kinh tế - xã hội như y tế, giáo dục, “thành phố thông minh”. 

Khung hành động phát triển kinh tế số của tỉnh/thành phố, nghiên cứu của FPT.

Khung hành động phát triển kinh tế số của tỉnh/thành phố

Tăng tốc độ chuyển đổi số các ngành/lĩnh vực mũi nhọn: để nâng cao năng suất, 
hiệu quả, đem đến trải nghiệm vượt trội cho khách hàng từ đó tạo ra những nguồn 
doanh thu mới bằng các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp (trong những 
lĩnh vực mũi nhọn) và các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp SME (thông minh hóa 
quy trình sản xuất, quản trị nội bộ, kết nối thị trường, bổ sung giá trị cho sản phẩm, nâng 
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cao kỹ năng số…); hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số để tạo ra 
các sản phẩm, dịch vụ mới trong các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh năng lực cạnh tranh thông qua các nền tảng số: đầu tư xây dựng một 
số nền tảng số quan trọng, ví dụ như du lịch, phát triển du lịch thông minh để phát huy 
tối đa thế mạnh về du lịch, đồng thời với việc đẩy mạnh thương mại điện tử, giúp doanh 
nghiệp/hộ kinh doanh bán hàng hiệu quả, tăng cường thanh toán trực tuyến.

Chuyển đổi ngành ICT: Phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin - truyền 
thông (CNTT-TT) thế hệ tiếp theo như một động lực tăng trưởng cho nền kinh tế và là 
động lực thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả các ngành khác. Ví dụ: công nghệ tiên tiến 
như AI giúp dễ dàng và nhanh chóng phân tích dữ liệu lớn được thu thập từ phản hồi của 
du khách để xếp hạng chất lượng dịch vụ du lịch. Thu hút các “doanh nghiệp đầu đàn”, các 
nhà đầu tư chiến lược (đi đầu công nghệ số, chuyển đổi số) trong và ngoài nước.

Phát triển khả năng và nguồn lực (yếu tố thúc đẩy): kinh tế số của các tỉnh/thành 
phố sẽ không thể thành công nếu không có lực lượng lao động mạnh mẽ ở cả thành phố 
và doanh nghiệp. Thành phố cần xây dựng các chương trình đào tạo để phát triển lực 
lượng lao động sẵn sàng về số nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trên cả ba trụ cột có đòi 
hỏi kỹ năng đào tạo lại, kỹ năng mới hoặc kỹ năng tiên tiến.

Các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số để phát triển kinh tế số có thể theo lộ 
trình 3 giai đoạn như sau:

Chuyển đổi số doanh nghiệp thực hiện qua 3 giai đoạn, nghiên cứu của FPT.

Các doanh nghiệp trong giai đoạn 1 (sẵn sàng bước vào kinh tế số) đầu tư vào các 
giải pháp độc lập cơ bản nhằm tăng năng suất thông qua nâng cao năng lực số, tinh gọn 
hoạt động, tối ưu hóa nguồn lực. Ví dụ, hệ thống thông tin “Quản lý khách” giúp khách 
sạn tiết kiệm thời gian truy cập để xác định khách hàng thân thiết; hệ thống thông tin 
“Đảm bảo chất lượng” giúp các nhà sản xuất chế biến thủy sản ghi lại và giám sát các 
thông số chính để tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thủy sản và quy trình an toàn thủy sản.

Các doanh nghiệp trong giai đoạn 2 (lớn mạnh trong kinh tế số) đã hoàn thành giai 
đoạn 1 và đầu tư thêm các giải pháp trung gian với mục tiêu giúp các giải pháp nội bộ kết 
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nối liền mạch với các nền tảng bên ngoài nhằm tối đa hóa tiềm năng của nền tảng số. Ví 
dụ, hệ thống thông tin “Quản lý bán hàng” của một nhà sản xuất chế biến thủy sản có thể 
được kết nối liền mạch để cung cấp thông tin giá sản phẩm có liên quan theo thời gian 
thực cho một nền tảng thương mại điện tử bên ngoài.

Các doanh nghiệp trong giai đoạn 3 (bước nhảy vọt trong kinh tế số) đã hoàn thành 
giai đoạn 1 và giai đoạn 2 và đầu tư vào các giải pháp sử dụng công nghệ tiên tiến nhất 
như công nghệ AI... nhằm giúp hoạt động tự động hóa, hoặc sản xuất, kinh doanh thông 
minh hơn và tạo trải nghiệm liền mạch cho khách hàng. Ví dụ, hệ thống thông tin “Quản 
lý khách hàng” của khách sạn sử dụng chatbot tự động trả lời câu hỏi của từng du khách.

Bên cạnh những định hướng chung về phát triển kinh tế số, với những thế mạnh 
đặc thù của mình trong tổng thể chiến lược phát triển, Đà Nẵng sẽ hướng tới mục tiêu 
từng bước hình thành trung tâm tài chính - ngân hàng đẳng cấp quốc tế của miền Trung, 
Việt Nam và khu vực; từng bước hình thành trung tâm giáo dục - đào tạo chất lượng cao, 
y tế chuyên sâu của cả nước. Điểm nhấn trong tổng thể mục tiêu phát triển của Đà Nẵng 
sẽ là Nhanh, Bền vững, Bao trùm và Sáng tạo.

Đối với thành phố Đà Nẵng, nền tảng của sự phát triển bền vững bao gồm:

- Du lịch, dịch vụ chất lượng cao gắn liền với bất động sản nghỉ dưỡng; 

- Công nghệ thông tin và truyền thông gắn liền với kinh tế số;

- Công nghiệp, công nghiệp công nghệ cao; 

- Logistics với cảng hàng không và cảng biển;

- Kinh tế biển; 

- Nông nghiệp công nghệ cao.

Các lĩnh vực trên được khai thác dựa trên nền tảng công nghệ thông minh để đạt 
được hiệu quả kinh tế tốt nhất. (Trích: Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045).

Để thực hiện được khát vọng của các cấp lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng như 
của Chính phủ, việc triển khai thành công chiến lược quy hoạch cũng như chiến lược 
chuyển đổi số của Đà Nẵng là yếu tố then chốt quyết định thành công.

Theo chúng tôi, có một số khía cạnh cần được đặc biệt quan tâm để Đà Nẵng trở 
thành một thành phố thông minh tiên phong, đẳng cấp quốc tế và có sự phát triển kinh 
tế số đột phá trong giai đoạn tới:

Đảm bảo về hạ tầng: cần đầu tư thêm và chuẩn hóa về các khâu hạ tầng từ hạ tầng 
đảm bảo cấp điện (là một trong những yêu cầu bắt buộc khi trở thành trung tâm tài 
chính…), hạ tầng kết nối Internet (thông qua các nhà mạng phải đảm bảo cáp kết nối 
quốc tế có dự phòng để đảm bảo chất lượng truyền dẫn trong nước cũng như quốc tế), hạ 
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tầng trung tâm dữ liệu (Data Center) đạt tiêu chuẩn quốc tế, hạ tầng về bảo mật, an toàn 
và an ninh thông tin theo chuẩn quốc tế.

Đảm bảo về nền tảng: đặc biệt là nền tảng dữ liệu để gắn kết chính quyền số, đô thị 
thông minh và chuyển đổi số toàn diện trên mọi lĩnh vực, nhằm sáng tạo các loại hình 
dịch vụ thông minh dựa trên dữ liệu.

Đảm bảo về nguồn nhân lực: nguồn nhân lực công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực 
CNTT có kỹ năng làm chủ các công nghệ số, để sáng tạo các nền tảng, sản phẩm “Made 
in Vietnam” từ đó vừa có những nền tảng để tăng tính cạnh tranh vừa có thể mở cửa hội 
nhập với quốc tế.

Đảm bảo về chính sách: có các chính sách thu hút đầu tư cũng như các chính sách 
mở để các tổ chức, tập đoàn tài chính, công nghệ sẵn sàng hợp tác và đầu tư thúc đẩy 
chuyển đổi số, phát triển kinh tế số.

Sáng tạo: phát triển hoạt động khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
gắn liền với sản xuất công nghệ cao, hình thành Innovation Hub cùng các khu công nghệ 
cao đạt đẳng cấp quốc tế, phát triển các chương trình giáo dục, đào tạo chất lượng quốc tế.

Nhanh và bao trùm: trong giai đoạn bình thường mới, Đà Nẵng cần tiếp tục phát 
huy và đẩy nhanh ứng dụng công nghệ nhanh chóng, trên tổng thể và sáng tạo để giúp 
các tổ chức và doanh nghiệp chống dịch và bứt phá trong bình thường mới.

Với những điều đã nêu, cùng định hướng chiến lược quy hoạch và chuyển đổi số, 
xây dựng thành phố thông minh, chắc chắn Đà Nẵng sẽ tiếp tục duy trì vị thế là thành 
phố thông minh tiên phong, sáng tạo, trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã 
hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á, thành phố năng động bậc nhất, giữ gìn và 
phát huy được bản sắc dân tộc.

3. FPT cam kết đồng hành cùng Đà Nẵng

FPT tự hào là một trong số các đối tác công nghệ chiến lược, thành lập văn phòng 
tại Đà Nẵng từ năm 2004 và đã nỗ lực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của 
thành phố Đà Nẵng suốt thời gian qua. Với sự ủng hộ, tạo điều kiện của thành phố, chúng 
tôi đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

 a. FPT Đà Nẵng

 Doanh thu 11 tháng năm 2021: 5.047,47 tỷ đồng

 Nộp ngân sách nhà nước: 103,21 tỷ đồng

 Số lao động: 5.023 người.

 Số lượng học sinh, sinh viên đang theo học tại hệ thống giáo dục của FPT Đà 
Nẵng: khoảng 5.000 học sinh, sinh viên.

 Thu nhập trung bình của người lao động: 15 triệu đồng/tháng.
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 Hỗ trợ Đà Nẵng hơn 3,44 tỷ đồng trong các đợt COVID.

 b. FPT xây dựng khu đô thị công nghệ

- Tổng diện tích quy hoạch: 180,08 ha.

- Trung tâm đào tạo phần mềm (FPT Complex): 5,9 ha với mức đầu tư 788 tỷ.

- Trường Đại học và trung học phổ thông FPT Đà Nẵng: hoàn thiện giai đoạn 1 vào 
tháng 6.2020 hiện có hơn 3.000 học sinh, sinh viên theo học.

- Trường tiểu học/trung học cơ sở: 1,63 ha với mức đầu tư 200 tỷ đồng đã đi vào 
hoạt động, tiếp tục đầu tư.

- Khu chung cư, nhà ở phục vụ cho 10.000 kỹ sư phần mềm và khoảng 2.000 giáo 
viên: mức đầu tư 700 tỷ đồng, đang bàn giao cho cán bộ FPT vào ở.

- Đầu tư các hạ tầng xã hội khác trong khu đô thị: bệnh viện, trung tâm thương mại, 
cơ sở vui chơi giải trí.

- Thành lập Trường nội trú HOPE, nơi đón nhận và nuôi dưỡng trẻ em mồ côi cha 
mẹ do COVID-19 trên toàn quốc.

 c. Lĩnh vực Viễn thông

- Hạ tầng: đầu tư 100 tỷ vào hạ tầng cáp quang phục vụ người dân, 400 tỷ đồng cho 
hệ thống cáp quang biển quốc tế APG (điểm kết nối tại bờ biển Đà Nẵng).

- Đầu tư: trung tâm dữ liệu và trạm cập bờ cáp biển 300 tỷ đồng, tòa nhà điều hành 
40 tỷ.

- Phục vụ 400.000 khách hàng sử dụng dịch vụ.

 d. Lĩnh vực Giáo dục

- Năm 2007 có mặt ở Đà Nẵng.

- Đào tạo nhiều lĩnh vực: cao đẳng nghề, trao đổi sinh viên quốc tế, trung tâm đào 
tạo tiếng Anh, trung học phổ thông và đại học, chương trình MBA, liên kết đào tạo quốc 
tế và tiểu học/trung học cơ sở.

- 96% sinh viên cao đẳng có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp.

- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho Đại học FPT và THPT trên quy mô 5,02 ha tại 
Khu đô thị FPT với mức đầu tư khoảng 781,1 tỷ đồng, đảm bảo đủ chỗ cho khoảng 5.000 
học sinh, sinh viên.

- Đầu tư 340 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất cho trường cấp 1, 2 trên quy mô 1,63 
ha tại Khu đô thị FPT

- Năm 2021 đã đầu tư 678 tỷ đồng và tiếp tục đầu tư đến năm 2022 thêm khoảng 
320 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất
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 e. Lĩnh vực phần mềm tại Đà Nẵng

- Năm 2020: 4.000 lập trình viên, doanh thu 1.561 tỷ đồng.

- Kế hoạch 2024: 10.000 lập trình viên, doanh thu 3.500 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân của CBNV tính đến tháng 11.2021 (Chỉ tính FDN và FDN.C, 
không tính DPS và các hoạt hợp đồng dịch vụ): 22.982.690 đồng.

 f. Lĩnh vực y tế

- Triển khai phần mềm quản lý bệnh viện cho 13/16 bệnh viện, hơn 4.000 giường 
bệnh phục vụ hơn 3 triệu lượt khám, chữa bệnh một năm.

Là tập đoàn công nghệ tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, với 
kinh nghiệm chuyển đổi số thành công cho các tập đoàn hàng đầu thế giới cũng như 
đồng hành cùng 40 tỉnh, thành phố Việt Nam trong lộ trình quy hoạch chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số, với nguồn lực hơn 20 ngàn chuyên gia công nghệ, 
với năng lực làm chủ nhiều nền tảng công nghệ “Made in Vietnam” như AI, Cloud, 
Blockchain, Hyper Automation, Big Data, IoT… và với khát khao góp phần xây dựng 
Việt Nam hùng cường nhờ chuyển đổi số, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng 
thành phố Đà Nẵng trong chặng đường xây dựng thành phố thông minh toàn diện và 
tiên phong. Xin chúc Đà Nẵng hiện thực hóa tầm nhìn trở thành đô thị lớn; thông minh, 
sáng tạo; bản sắc, bền vững./.
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KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - BƯỚC ĐỘT PHÁ 
VỀ NHẬN THỨC, TƯ DUY XÂY DỰNG

VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

☐  TS. LÊ ĐỨC VIÊN*

* Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.

T rong tiến trình xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng, việc nhận thức đúng thực tiễn 
khách quan, vận động xã hội, nắm bắt tư duy thời đại để từ đó có các chiến lược, mục tiêu 
và giải pháp phát triển thành phố Đà Nẵng phù hợp là hết sức quan trọng. Tham luận 

này xin góp phần làm rõ hơn luận điểm về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) là quá trình nhận 
thức và tư duy mới mang tính đột phá để xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn mới. 

Ngày 6 tháng 11 năm 1996, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 
khóa IX, kỳ họp thứ 10, đã phê chuẩn việc tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng thành hai 
đơn vị hành chính: tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. Theo 
đó, thành phố Đà Nẵng chính thức trực thuộc Trung ương từ 01 tháng 01 năm 1997, kể 
từ đó đến nay, thành phố Đà Nẵng không ngừng vươn lên đóng vai trò là thành phố động 
lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Trong 25 năm 
qua, thành phố đã chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc 
tế, phát triển và đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, trong đó có sự phát 
triển mạnh mẽ của ngành khoa học và công nghệ, đóng góp tích cực vào sự phát triển 
kinh tế - xã hội chung của thành phố. 

Những thành tựu mà thành phố Đà Nẵng đạt được trong thời gian qua là nhờ vào 
chủ trương lãnh đạo đúng đắn của Trung ương, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đối với Trung ương, nổi bật nhất là 02 nghị quyết 
của Bộ Chính trị về thành phố Đà Nẵng gồm: Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 16.10.2003 
về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại 
hóa” và Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24.01.2019 về “Xây dựng và phát triển thành phố 
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1 Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16 tháng 10 năm 2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển 
thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2 Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24.01.2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố 
Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”. Trên cơ sở những nghị quyết quan 
trọng của Bộ Chính trị, nhiều chủ trương chính sách được thể chế hóa nhằm xây dựng 
phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua. 

Nghị quyết số 33-NQ/TW ban hành ngày 16.10.2003 của Bộ Chính trị khóa IX đã 
đặt mục tiêu: “Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả 
nước, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của miền Trung với vai trò là trung tâm công nghiệp, 
thương mại, du lịch và dịch vụ; là thành phố cảng biển, đầu mối giao thông quan trọng về 
trung chuyển vận tải trong nước và quốc tế; trung tâm bưu chính - viễn thông và tài chính 
- ngân hàng; một trong những trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo và khoa học 
công nghệ của miền Trung; là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an 
ninh của khu vực miền Trung và cả nước. Đà Nẵng phải phấn đấu để trở thành một trong 
những địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và cơ bản trở thành 
thành phố công nghiệp trước năm 2020”.1

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, Bộ Chính trị khóa XII đã đánh giá: 
“Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng 
và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đà 
Nẵng đã có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành một thành phố năng động, sáng tạo, khai 
thác tốt các tiềm năng, thế mạnh. Kinh tế tăng trưởng tương đối nhanh, tốc độ tăng giá trị 
tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt khoảng 9,8%/năm, GRDP bình quân 
đầu người tăng 6,6 lần so với năm 2003. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng, 
trong đó ngành dịch vụ dẫn đầu về tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng; dịch vụ thương mại, 
thông tin và truyền thông, vận tải, logistics, tài chính, ngân hàng, giáo dục - đào tạo, y tế đều 
phát triển với tốc độ cao; du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu, có 
khả năng cạnh tranh quốc tế. Ngành công nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá, công nghiệp 
công nghệ cao, công nghệ thông tin được chú trọng phát triển. Nông nghiệp phát triển theo 
hướng bền vững, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Tiềm năng, thế mạnh 
kinh tế biển ngày càng được phát huy.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết trong thời 
gian qua còn nhiều hạn chế, yếu kém. Đà Nẵng phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, 
lợi thế. Quy mô kinh tế của Đà Nẵng có tăng nhưng còn nhỏ, chỉ chiếm 1,55% GDP của cả 
nước; tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm sút so với trước, năng suất lao động chưa cao. 
Kinh tế tập thể phát triển chậm; kinh tế tư nhân còn nhiều hạn chế; thu hút đầu tư trực tiếp 
nước ngoài mới chủ yếu ở lĩnh vực du lịch, dịch vụ, chưa có nhiều dự án công nghệ cao, công 
nghệ nguồn...”.2



163

1 Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24.01.2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố 
Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2 Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27.9.2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ 
động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW vào 
ngày 24.1.2019 với mục tiêu tổng quát đến năm 2030: “Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở 
thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai 
trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, 
công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ; là một trong những 
trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học - công nghệ 
phát triển của đất nước; trung tâm tổ chức các sự kiện tầm khu vực và quốc tế; thành phố 
cảng biển, đô thị biển quốc tế với vị trí là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng 
của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên.” Và chỉ tiêu cụ thể như: Giai đoạn 
2021 - 2030: Tốc độ tăng bình quân GRDP trên 12%/năm; dịch vụ 12,5 - 13,5%/năm; công 
nghiệp 11,5 - 12,5%/năm; nông nghiệp 4 - 5%/năm. Các lĩnh vực công nghệ cao đóng góp 
hơn 10% tổng sản phẩm trên địa bàn của thành phố. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 2% của 
cả nước. Thu ngân sách trên địa bàn tăng trên 15%/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển xã 
hội trên địa bàn bình quân tăng trên 10%/năm. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ 
số cải cách hành chính xếp hạng trong top 3 của cả nước. Đến năm 2030: Hoàn thành xây 
dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và 
khu vực ASEAN; GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 8.700 USD; 
tỷ trọng tổng sản phẩm trên địa bàn của Đà Nẵng so với cả nước đạt trên 2%; cơ cấu kinh 
tế: Ngành dịch vụ 62 - 65%, công nghiệp và xây dựng 28 - 30%, nông nghiệp 1 - 2%; quy mô 
dân số đạt khoảng 1,5 triệu người; giải quyết việc làm mới hằng năm trên 3,5 vạn lao động; 
tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%; chênh lệch giữa nhóm thu nhập cao nhất và nhóm 
thu nhập thấp nhất không vượt quá 5,0 lần; người dân được tiếp cận đầy đủ và công bằng 
với nước uống và sinh hoạt an toàn, đặc biệt an toàn trước thiên tai; bảo đảm 100% nước 
thải nguy hại được xử lý; độ che phủ rừng đạt khoảng 45%”.1

Bên cạnh Nghị quyết số 33-NQ/TW và Nghị quyết số 43-NQ/TW thì Nghị quyết 
số 52-NQ/TW2 về chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng được 
thành phố triển khai gắn với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Như vậy, có thể thấy từ tư duy, nhận thức của Nghị quyết 33-NQ/TW và Nghị quyết 
43-NQ/TW đã có sự thay đổi đặc biệt là nhận thức từ “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” 
truyền thống sang “khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, nghĩa là từ công nghiệp truyền thống 
sang chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, từ tăng trưởng chiều 
rộng sang chiều sâu, từ tập trung và chủ yếu khai thác tài nguyên thiên nhiên có sẵn sàng 
khai thác tài nguyên trí tuệ, từ trạng thái kinh tế - xã hội thông thường sang thời đại kinh 
tế - xã hội số, tốc độ tăng trưởng bình quân GRDP của thành phố (trên 12%/năm) phải 
cao hơn tốc độ bình quân của cả nước, tỷ trọng tổng sản phẩm trên địa bàn của Đà Nẵng 
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so với cả nước đạt trên 2% vào năm 2030… Đây là nhận thức rất mới, tư duy rất mới 
mang tính đột phá để xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong hành trình mười 
đến mười lăm năm phía trước. Tại Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng 
đã xác định: “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
đang diễn biến rất nhanh, đột phá, tác động sâu rộng và đa chiều trên phạm vi toàn cầu. 
Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành nhân tố quyết định đối với năng 
lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Công nghệ số sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, 
làm thay đổi phương thức quản lý nhà nước, mô hình sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và 
đời sống văn hóa, xã hội”. 

Kinh nghiệm trên thế giới và thực tiễn tại Việt Nam trong thời gian qua cho thấy, 
việc xem các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là xung lực mới cho tăng trưởng 
kinh tế là hoàn toàn đúng đắn bởi vì các doanh nghiệp luôn tìm cách giải quyết các vấn 
đề, nhu cầu xã hội bằng công nghệ và mô hình kinh doanh mới, có tốc độ tăng trưởng rất 
nhanh, bền vững, lan tỏa trên quy mô lớn, có khả năng thay đổi cơ cấu ngành, lĩnh vực 
trong thời gian ngắn, tạo ra ngành kinh tế mới. 

Thông điệp trên cũng được nhắc lại vào ngày 01.12.2021, trong buổi làm việc với 
lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh 
thành phố Đà Nẵng cần phải đi lên bằng trí tuệ, khung trời, cửa biển, đổi mới mô hình 
tăng trưởng dựa vào đổi mới sáng tạo.

Trên tinh thần của Nghị quyết số 43-NQ/TW và Nghị quyết số 52-NQ/TW, Thành 
ủy Đà Nẵng đã ban hành Chương trình số 35-CTr/TU ngày 16.12.2019 thực hiện Nghị 
quyết số 52-NQ/TW, Chương trình số 36-CTr/TU ngày 13.01.2020 của Ban Thường vụ 
Thành ủy về Phát triển công nghệ cao, xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, 
đổi mới, sáng tạo tầm quốc gia, là khu đô thị sáng tạo - khoa học - công nghệ đạt đẳng 
cấp quốc tế, có sức cạnh tranh cao.

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và trách nhiệm của ngành khoa học và công 
nghệ đối với giai đoạn phát triển mới của thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới, ngành 
khoa học và công nghệ thành phố đã không ngừng nỗ lực tham mưu cho các cấp lãnh 
đạo để phát triển KNĐMST. Đến nay, thành phố Đà Nẵng đạt được một số kết quả bước 
đầu trên lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền để toàn bộ hệ thống chính trị xã hội hiểu và nhận 
thức đúng đắn về vai trò KNĐMST. Từng bước nuôi dưỡng và đặt nền móng cho văn hóa 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển biến tư duy xã hội từ tư duy học để đi xin 
việc làm, chú trọng vào sự ổn định công việc mà chuyển sang tư duy học để sáng tạo thay 
đổi xã hội theo hướng tốt đẹp hơn. Xác định KNĐMST phát huy vai trò quan trọng trong 
tiến trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của thành phố trong thời gian đến. 

Thứ hai, tập trung xây dựng hành lang pháp lý với 17 cơ chế chính sách được ban 
hành tạo lập môi trường thuận lợi và cơ sở pháp lý rất quan trọng để hỗ trợ phát triển 
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1 Các giải thưởng tiêu biểu:
- Dự án EM & AI của Công ty Cổ phần EM and AI đạt Á quân Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi 

nghiệp quốc gia năm 2020; đạt Giải nhất Cuộc thi Startup Pitching lĩnh vực công nghệ số do 
VINASA trao tặng. Thu hút được vốn đầu tư 850.000 USD.

- Robot trí tuệ nhân tạo NYM của Công ty Cổ phần Công nghệ Hekate được chọn làm sản phẩm tiêu 
biểu cho sáng tạo Việt Nam trình diễn trong lễ khai mạc Techfest 2020. 

- Dự án “Umbalena - Ứng dụng đọc sách dành cho trẻ em Việt Nam từ 2 đến 6 tuổi” của Công ty 
TNHH Công nghệ VOOC đạt giải quán quân cuộc thi “Vòng xe Khởi nghiệp - Startup Wheel 
2020” lần thứ 8 năm 2020; giải nhất Hội thi Ý tưởng khởi nghiệp năm 2020 do Hội Liên hiệp Phụ 
nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức và giải Tiên phong trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ và chuyển 
đổi số tại Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp quốc gia 2020 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

- Dự án Multi Glass của Công ty Cổ phần Multi Việt Nam đạt quán quân Cuộc thi tìm kiếm tài năng 
khởi nghiệp quốc gia 2019; giải nhì Cuộc thi “Thử thách khởi nghiệp Việt toàn cầu - VietChallenge” 
năm 2020.

- Dự án “Giường ngủ thông minh” của Trường Đại học Duy Tân đạt giải ba Cuộc thi Khởi nghiệp 
quốc gia 2020 do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu 
(Global Entrepreneurship Network - GEN) và Hội đồng cố vấn KNĐMST Quốc gia tổ chức.

khởi nghiệp; hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố với nhiều 
thành tố (06 vườn ươm, 02 không gian sáng tạo, 09 khu làm việc chung, 04 quỹ đầu tư, 
10 Câu lạc bộ khởi nghiệp và các doanh nghiệp KNĐMST...), đang phối hợp với Bộ Khoa 
học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xúc tiến thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi 
nghiệp sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng. 

Thứ ba, phát huy vai trò nguồn lực của Nhà nước để hỗ trợ cho 17 doanh nghiệp 
KNĐMST với tổng kinh phí hơn 2,8 tỷ đồng. Trong đó có 02 chương trình ươm tạo, bình 
quân một đồng hỗ trợ của Nhà nước thu hút thêm hai đồng của xã hội. Đây là hoạt động 
hỗ trợ kịp thời, thiết thực, tác động trực tiếp và đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các doanh 
nghiệp KNĐMST hiện nay. Đến nay, thành phố đã có 137 dự án và trên 50 doanh nghiệp 
KNĐMST được hình thành và cũng có hơn 50 sản phẩm dịch vụ được thương mại hóa 
thông qua các chương trình ươm tạo và hỗ trợ. Ngoài ra, từ năm 2018 thành phố đã hỗ 
trợ các doanh nghiệp, nhóm dự án của Đà Nẵng tham gia các cuộc thi có uy tín trong 
và ngoài nước về KNĐMST. Kết quả đã có nhiều đội đạt giải cao như quán quân, á quân 
cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp quốc gia và các giải thưởng tiêu biểu khác1, góp 
phần nâng cao năng lực, tích lũy kinh nghiệm cho các dự án, doanh nghiệp KNĐMST 
và kết nối với mạng lưới khởi nghiệp trong và ngoài nước, giới thiệu sản phẩm, thu hút 
đầu tư.

Thứ tư, hình thành Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng trên 
cơ sở tổ chức lại Trung tâm thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) trực thuộc Sở 
KH&CN. Đây là đầu mối rất quan trọng và cực kỳ cần thiết để hỗ trợ, kết nối mạng lưới 
khởi nghiệp thành phố với mạng lưới quốc gia và quốc tế, triển khai các hoạt động hỗ trợ 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn. 
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1 Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng chủ trì triển khai.
2 AIMF (tiếng Pháp: Association internationale des maires francophones) là tên viết tắt của Hiệp hội 

quốc tế các thị trưởng nói tiếng Pháp. Hiệp hội AIMF tập hợp thị trưởng, lãnh đạo các thủ đô, các 
thành phố lớn của các quốc gia mà tiếng Pháp là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến hoặc ngôn ngữ 
trao đổi. AIMF phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện cho các địa phương củng cố dân chủ, quản lý 
hành chính, các chính sách phi tập trung và tạo điều kiện cho các địa phương có cơ hội tiếp cận các 
diễn đàn quốc tế. Tổ chức này được thành lập vào năm 1979 theo sáng kiến của Thị trưởng Paris 

Thứ năm, các sự kiện khởi nghiệp được duy trì nhằm tạo ra sinh khí sôi động và 
sáng tạo của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tiêu biểu là Ngày hội KNĐMST 
thành phố thu hút trên 6.000 lượt khách tham dự với sự tham gia của các bộ ngành 
Trung ương, chuyên gia, quỹ đầu tư trong nước và quốc tế; phối hợp với Bộ KH&CN để 
tổ chức sự kiện quốc gia tại Đà Nẵng có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ 
Thành đoàn, Đại học Đà Nẵng, các vườn ươm tổ chức các festival, diễn đàn, cuộc thi về 
KNĐMST để kết nối mạng lưới, thu hút đầu tư. Đặc biệt, luôn duy trì tổ chức triển lãm 
trên nền tảng thực tế ảo với gần 100 gian hàng và hàng ngàn lượt khách truy cập tham 
quan trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.1

Thứ sáu, cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật để phục vụ khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo từng bước được đầu tư như lồng ghép phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các dự án trọng lực, trọng điểm như: đang xây dựng 
đề án vận hành Khu Công viên phần mềm số 2, trong đó hình thành không gian đổi mới 
sáng tạo với tổng diện tích dự kiến là 21.892,6 m2 (gồm 3 tòa nhà: ICT1 là 7.618,8 m2, 
ICT2 là 4.160,0 m2, ICT3 là 10.113,2 m2). Tại đây sẽ phục vụ khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo như: ươm tạo các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ và cung 
cấp không gian làm việc chung, địa điểm kết nối khởi nghiệp, tổ chức đào tạo và huấn 
luyện khởi nghiệp, kết nối đầu tư, thu hút chuyên gia và nhà đầu tư, triển khai thực hiện 
các chính sách của Nhà nước và thành phố về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo. Bên cạnh đó đã hoàn thành lắp đặt thiết bị, hoàn thiện phương án, quy chế hoạt 
động ươm tạo và đưa vào sử dụng Khu Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao tại Trung 
tâm Dịch vụ tổng hợp thuộc Khu Công nghệ cao Đà Nẵng (trong năm 2021 đã ươm tạo 
được 03 dự án); quy hoạch không gian sáng tạo tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. 

Thứ bảy, mô hình hợp tác công tư được đẩy mạnh để huy động nguồn lực xã hội 
phục vụ phát triển KNĐMST như: hợp tác hỗ trợ Tập đoàn Vicoland hình thành quỹ đầu 
tư mạo hiểm 200 tỷ đồng, khai thác cơ sở vật chất, nguồn lực của tư nhân phục vụ ươm 
tạo và không gian làm việc (Vicoland, DNES, Vườn ươm Sông Hàn...). Phối hợp với các 
trường đại học, Thành đoàn thúc đẩy mạnh mẽ KNĐMST trong sinh viên, thanh niên.

Thứ tám, hợp tác quốc tế được duy trì và mở rộng kết nối thêm nhiều đối tác mới 
như Ấn Độ, Singapore, Úc, Hoa Kỳ, Pháp, Hiệp hội quốc tế các thị trưởng nói tiếng Pháp 
(AIMF)2 làm tiền đề hợp tác sâu rộng về KNĐMST sau đại dịch. 
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(Pháp) là ông Jacques Chirac và thị trưởng Thành phố Québec (Canada) là ông Jean Pelletier; khi đó 
AIMF mới chỉ có 20 thành viên và ông Jacques Chirac được bầu làm chủ tịch. Đến nay, tổ chức này 
đã có 294 thành viên đến từ các thành phố và các tổ chức quốc tế. Chủ tịch hiện nay của AIMF là 
bà Anne Hidalgo, thị trưởng Paris. Việt Nam có 05 thành viên là lãnh đạo của Hà Nội, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Huế, Cần Thơ và Pleiku (thành phố Hải Phòng đang nộp đơn xin gia nhập tổ chức 
AIMF).

1 Dự án Multi Glass giành giải nhất cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp quốc gia năm 2019, giải 
nhì cuộc thi “Thử thách khởi nghiệp Việt toàn cầu - VietChallenge” năm 2020 và đạt giải thưởng 
đối tác sáng tạo xã hội châu Á - Thái Bình Dương do Bộ Kinh tế Đài Loan trao tặng.

Dự án EM and AI giành giải nhì Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp quốc gia năm 2020.
Dự án robot trí tuệ nhân tạo của Hekate được lựa chọn là sản phẩm công nghệ tiêu biểu được trình 

diễn tại lễ khai mạc Techfest 2020.

Nhìn chung, hoạt động KNĐMST đạt được kết quả tích cực, được các Bộ, ngành 
ghi nhận và đạt được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước; trong đó có giải thưởng 
“Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020” do Hiệp hội Phần mềm và 
Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) trao tặng.1

Từ kết quả trên có thể thấy, môi trường KNĐMST khá thuận lợi, hệ sinh thái 
KNĐMST của thành phố tiếp tục được phát triển, từ đó đã tạo ra và thúc đẩy các doanh 
nghiệp KNĐMST có tiềm năng tăng trưởng cao dựa trên mô hình kinh doanh mới và 
giải pháp công nghệ, gọi được vốn đầu tư từ hàng trăm nghìn USD đến hàng triệu USD 
và có thêm sản phẩm được thương mại hóa như xe máy điện Datbike (gọi vốn được 2,6 
triệu USD); ứng dụng trí tuệ nhân tạo Chatbot Hekate (gọi vốn được 0,3 triệu USD) phục 
vụ tổng đài 1022 của thành phố; tổng đài thông minh EM and AI (gọi vốn được 0,8 triệu 
USD); nền tảng thương mại Unibag, ứng dụng mua sắm Cashbag có trên 1,2 triệu lượt 
người dùng cài đặt sử dụng... 

Trong bối cảnh suy giảm kinh tế chung do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hoạt 
động chuyên môn KH&CN vẫn giữ mức tăng trưởng dương. Theo số liệu tính toán, năm 
2020, hoạt động chuyên môn KH&CN tăng 5,80% so với năm 2019, tỷ lệ tương ứng cho 
năm 2021 là tăng 5,65% so với năm 2020, là ngành có điểm % đóng góp vào tăng trưởng 
2021 thực tế đứng vị trí thứ 5/20 nhóm ngành kinh tế cấp 1, cơ cấu GRDP ước tính năm 
2021 là 3,58% so với năm 2020 là 3,45%. Điều này cho thấy, ngành KH&CN luôn có đóng 
góp ổn định bền vững, tham gia vào sự phát triển của tất cả các ngành, lĩnh vực khác, từ 
đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố.

Trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cuộc sống đang chuyển 
từ thế giới thật sang thế giới số, thế giới ảo, nguồn tài nguyên mới như dữ liệu số được 
xem là nhiên liệu của nền kinh tế số; nền tảng số, hạ tầng số được xem là hạ tầng của nền 
kinh tế tương lai; tài năng trí tuệ và sáng tạo của con người là tài sản vô giá, là tài nguyên 
được săn đón và cạnh tranh quyết liệt giữa các tập đoàn, các quốc gia... Để nắm bắt thời 
cơ và vận hội mới thì việc phát huy vai trò của KNĐMST nhằm phục hồi kinh tế sau đại 
dịch, chuyển đổi mô hình tăng trưởng một cách nhanh chóng và bền vững là rất cấp thiết. 
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Nhìn lại những mô hình KNĐMST thành công như Hoa Kỳ đã từng làm với Silicon 
Valley, Trung Quốc với Thẩm Quyến, Hàn Quốc với Seoul, Israel được mệnh danh là 
quốc gia khởi nghiệp với Tel Aviv, thì thành phố Đà Nẵng cũng có thể làm nên câu 
chuyện thành công tương tự. Trước hết, cần thống nhất quan điểm xây dựng một hệ sinh 
thái KNĐMST thành phố Đà Nẵng theo hướng: “Phát triển toàn diện, phát huy tối đa vai 
trò, chức năng của các thành tố, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong hệ sinh thái, là 
hệ sinh thái có độ kết nối cao với các hệ sinh thái trong nước và quốc tế, lấy doanh nghiệp 
KNĐMST làm trung tâm của hệ sinh thái, nơi phát huy và tôn vinh tài năng khởi nghiệp, 
điểm đến của các quỹ đầu tư, tập đoàn công nghệ, tạo lập môi trường tốt làm bệ phóng cho 
doanh nghiệp/dự án KNĐMST phát triển nhanh và bền vững”.

Để làm được điều ấy, trong bối cảnh nguồn tài nguyên hữu hạn, chúng ta cần phải 
thống nhất về nhận thức, quyết liệt trong hành động để triển khai các giải pháp sau:

Một là, cần sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội về việc phát triển sự nghiệp khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, 
xem đây là sự nghiệp của toàn dân. 

Hai là, chủ động xây dựng, phát triển và hoàn thiện hệ sinh thái KNĐMST của thành 
phố và tạo điều kiện thuận lợi, sẵn sàng thí điểm, hỗ trợ nguồn lực về con người, cơ sở vật 
chất, kinh phí để thí điểm các sản phẩm, dịch vụ mới của các dự án KNĐMST. Trong đó, 
cho phép xây dựng Đề án/chương trình riêng và ưu tiên bố trí nguồn lực, bổ sung nguồn 
kinh phí để thực hiện mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần 
thứ XXII về phát triển 200 dự án KNĐMST và 100 doanh nghiệp KNĐMST thương mại 
hóa sản phẩm trong giai đoạn 2021 - 2025. Phấn đấu hỗ trợ 100 doanh nghiệp KNĐMST 
này trở thành các nhân tố mới, đầu tàu tiên phong trong cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư, xây dựng kinh tế số và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của thành phố. 

Ba là, tăng cường, ưu tiên nguồn vốn đầu tư của thành phố cho phát triển khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Vận dụng các cơ chế, chính sách nhằm huy động các 
thành phần xã hội tham gia vào hoạt động đầu tư và phát triển trong lĩnh vực KH&CN. 
Xem xét có nghị quyết riêng của HĐND thành phố để hoàn thiện hành lang pháp lý và bổ 
sung thêm nguồn ngân sách cho hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Vì đây 
là nhiệm vụ mới của ngành và chỉ cân đối trong nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN hàng 
năm, trong khi kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ được phân bổ hàng năm là có 
giới hạn và phải phân bổ cho rất nhiều các hoạt động khác như nghiên cứu khoa học, hỗ 
trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng KH&CN, phát triển tài sản trí tuệ, các 
hoạt động quản lý nhà nước và chi hoạt động thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp, chi 
lương... Đồng thời lồng ghép hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào kế hoạch 
phát triển của các ngành, địa phương và Nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển 
kinh tế - xã hội để thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố. Trong 
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1 Tổ chức nghiên cứu và tư vấn chính sách khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
2 Theo bảng xếp hạng 100 hệ sinh thái mới nổi toàn cầu của Startup Genome năm 2021, Thành phố 

Hồ Chí Minh đứng trong nhóm 61 - 70, trong khi Hà Nội lần đầu có mặt trong bảng xếp hạng này 
và thuộc nhóm 91 - 100. 

3 Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc
4 Đặc khu đổi mới sáng tạo là một khu vực được xác định cụ thể về mặt địa lý, có đường biên giới 

cụ thể phân định với các khu vực khác, đặc khu đổi mới sáng tạo có thể là duy nhất và có các đặc 
quyền thông qua một tổ chức hay thể chế đặc biệt chỉ áp dụng cho đặc khu này. Mục đích của đặc 
khu đổi mới sáng tạo là chuyển giao nhanh nhất các ý tưởng và tri thức từ các phòng thí nghiệm, 

đó, ưu tiên các doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực mũi nhọn của thành phố, các 
doanh nghiệp phát triển công nghệ có tính đột phá trên nền tảng cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0 như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuyển đổi số... Nuôi dưỡng và phát triển 
một số doanh nghiệp KNĐMST tiêu biểu của thành phố (thông qua các hoạt động hỗ 
trợ, sử dụng sản phẩm, tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội và đặt hàng giải quyết 
các vấn đề cho thành phố...).

Bốn là, xem xét phê duyệt đầu tư Dự án Khu làm việc và Đào tạo khởi nghiệp Đà 
Nẵng khi điều kiện cho phép nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, vật chất, kỹ thuật để phục 
vụ phát triển hệ sinh thái KNĐMST và thị trường KH&CN. Thông qua đó phát huy vai 
trò của Trung tâm hỗ trợ KNĐMST Đà Nẵng và các Vườn ươm trên địa bàn thành phố.

Năm là, nghiên cứu thí điểm Bộ chỉ số đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo của thành phố Đà Nẵng theo tổ chức Startup Genome1, phấn đấu đến năm 2025, 
hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố Đà Nẵng vào được nhóm 100 hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mới nổi toàn cầu.2

 Sáu là, tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác quốc tế về KNĐMST, trong đó 
bên cạnh việc tiếp tục xúc tiến triển khai các Chương trình hợp tác về chính sách, chuyên 
gia, chương trình kết nối thì cần đẩy mạnh các chương trình trao đổi startup với các quốc 
gia khởi nghiệp như Hàn Quốc, Singapore, Mỹ... và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp 
KNĐMST của thành phố được tham gia trực tiếp các chương trình kết nối, gặp gỡ của 
lãnh đạo thành phố, các sở, ngành với nhà đầu tư nước ngoài, các tập đoàn công nghệ 
quốc tế. Sớm tham gia Hiệp hội các Thị trưởng nói tiếng Pháp để hợp tác với mạng lưới 
các thành phố ở châu Âu và trên thế giới về phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tham 
gia mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO.3

Bảy là, trình Chính phủ cho phép thành phố Đà Nẵng áp dụng toàn bộ cơ chế, 
chính sách quy định tại Nghị định 94/2020/NĐ-CP ngày 21.8.2020 của Chính phủ quy 
định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Tiếp tục 
nghiên cứu các cơ chế vượt trội để hỗ trợ cho các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo, trong đó kiến nghị Trung ương cho phép Đà Nẵng được nghiên cứu để áp dụng cơ 
chế “đặc khu đổi mới sáng tạo”4 hoặc thử nghiệm thí điểm các cơ chế quản lý khung pháp 
lý thử nghiệm (Cơ chế regulatory sandbox) tương tự như Singapore đang làm1 để khuyến 
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khu vực ươm tạo ra thị trường nhằm nắm bắt các cơ hội mới cho phát triển kinh tế và tạo ra các việc 
làm mới. Các thành tố chính trong đặc khu đổi mới sáng tạo gồm: nhóm học thuật (các trường đại 
học), nhóm kinh doanh (vườn ươm, doanh nghiệp), nhóm chính quyền (các tổ chức thuộc nhà 
nước) và nhóm nghiên cứu (các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu). Việc hình thành đặc 
khu đổi mới sáng tạo thường xuất phát từ chính quyền và các thành tố trong đặc khu đổi mới sáng 
tạo đều nhận được hỗ trợ tài chính và các nguồn lực khác từ chính quyền với sự ưu đãi đặc biệt về 
thể chế để thuận tiện cho hoạt động kinh doanh và kinh tế trong đặc khu đổi mới sáng tạo.

1 Cơ chế Sandbox (Regulatory sandbox) là khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các công 
nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới. Regulatory sandbox ra đời tại Mỹ dưới hình 
thức khung điều chỉnh thử nghiệm được Phòng Bảo vệ tài chính của khách hàng (CFPB) tại Mỹ 
thiết lập vào năm 2012 với tên gọi “Project Catalyst”. Năm 2015, Cơ quan Điều hành tài chính 
(FCA) tại Vương quốc Anh đưa ra khái niệm “điều chỉnh thử nghiệm - regulatory sandbox”. Từ 
đó, hơn 30 quốc gia trong đó có Singapore đã áp dụng cơ chế này.

khích phát triển kinh tế số, thu hút công nghệ tài chính (fintech), ngân hàng số, chuỗi 
khối (blockchain), các công nghệ và mô hình kinh doanh mới của cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư. 

Để làm được điều đó cần sự đồng hành vào cuộc quyết liệt, nhất quán và xuyên suốt 
của các cấp lãnh đạo, sự đồng thuận của cộng đồng các doanh nghiệp và người dân. Nhận 
thức là một quá trình nhưng quá trình dài hay ngắn có thể tùy thuộc vào nhiều yếu tố 
khách quan lẫn chủ quan và sự vận động của xã hội.

Trên đây là tham luận về vai trò và định hướng của KNĐMST trên tiến trình xây 
dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong tương lai, xin được mạnh dạn trao đổi với 
các bạn và mong nhận được thêm các góp ý để ngành khoa học và công nghệ hoàn thành 
tốt nhiệm vụ trong thời gian đến./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, XII và XIII.

2. Bộ Chính trị. Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16.10.2003 về xây dựng và phát triển thành phố 
Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

3. Bộ Chính trị. Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24.01.2019 về xây dựng và phát triển thành phố 
Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

4. Bộ Chính trị. Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27.9.2019 về một số chủ trương, chính sách chủ 
động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

5. Quyết định số 393/QĐ-TTg ngày 18.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều 
chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

6. Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18.05.2016 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Hỗ trợ hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

7. Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09.02.2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 
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một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18.5.2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.

8. Thành ủy Đà Nẵng. Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 16.12.2019 triển khai Nghị 
quyết số 52-NQ/TW ngày 27.9.2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham 
gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

9. Văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 12.3.2020 về việc 
ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 16.12.2019 của Thành ủy 
triển khai Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27.9.2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách 
chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

11.  Thành ủy Đà Nẵng. Chương trình số 36-CTr/TU ngày 13.01.2020 về triển khai thực hiện 
Chuyên đề “Phát triển công nghiệp công nghệ cao, xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi 
mới, sáng tạo tầm quốc gia, là khu đô thị sáng tạo - khoa học công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế, có sức 
cạnh tranh cao”.

 12. Thành ủy Đà Nẵng. Chương trình số 40-CTr/TU ngày 31.01.2020 về triển khai thực hiện 
Chuyên đề “Đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy các động lực tăng trưởng mới; đẩy mạnh thu hút và 
sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, ưu tiên những nhà đầu tư chiến lược, trọng điểm”.

13. Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng. Nghị quyết số 328/NQ-HĐND ngày 09.12.2020 
quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025.

14. https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/hoat-ong-cua-lanh-ao-ang-nha-nuoc/-/201 
8/820124/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-thanh-pho-da-nang-lan-thu-xxii--phan-dau-xay-dung-
thanh-pho-da-nang-tro-thanh-trung-tam-kinh-te---xa-hoi-lon%2C-la-do-thi-sinh-thai%2C-hien-
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ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT ĐẦU TƯ

☐  BAN XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG

Kể từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương năm 1997, Đà Nẵng 
đã ngày càng khẳng định thương hiệu là điểm đến đầu tư an toàn và hấp 
dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Có thể nói nguồn lực đầu 

tư đã và đang đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội 
của thành phố như góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, đẩy mạnh 
tốc độ tăng trưởng GRDP, tăng mức đóng góp vào ngân sách Nhà nước, tăng trưởng xuất 
khẩu, số lượng lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua việc 
thu hút ngày các nhiều các dự án có công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực, thúc đẩy hội nhập quốc tế, đóng góp vào việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất 
lượng cuộc sống của nhân dân. 

Đà Nẵng có sự trọn vẹn của các yếu tố “Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa” trong phát 
triển kinh tế và thu hút đầu tư. Thành phố có vị trí địa lý chiến lược, dễ dàng tiếp cận 
với các thị trường trong khu vực và trên thế giới. Quy mô kinh tế của Đà Nẵng lớn nhất 
Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Thành phố có hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển 
nhất khu vực miền Trung với sân bay quốc tế, cảng biển quốc tế, đường cao tốc, 06 khu 
công nghiệp, 03 Khu công nghệ thông tin, 01 Khu công nghệ cao tạo thuận lợi cho việc 
thu hút đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Từ năm 2009 đến nay, Đà Nẵng luôn 
dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của 
cả nước. Thành phố có cơ cấu dân số trẻ, nguồn nhân lực được đào tạo tốt. Hệ thống đào 
tạo đại học, cao đẳng cũng như đào tạo nghề đạt tiêu chuẩn, là một lợi thế lớn trong việc 
thu hút đầu tư các dự án công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao.

Môi trường đầu tư, kinh doanh tại thành phố được cộng đồng doanh nghiệp, nhà 
đầu tư trong và ngoài nước đánh giá cao. Từ năm 2005 đến nay, Đà Nẵng luôn nằm trong 
số các địa phương có Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thuộc tốp đầu cả nước. Với 
việc áp dụng mô hình “một cửa” trong giải quyết thủ tục hành chính và sự đồng hành của 
chính quyền thành phố với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại Đà Nẵng đã tạo dựng được niềm tin và nâng cao 
vị thế của thành phố trong mắt các nhà đầu tư. 
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Đà Nẵng còn có môi trường sống lý tưởng, được xếp vào loại tốt nhất Việt Nam, tạo 
nên sự thu hút, hấp dẫn riêng có của Đà Nẵng đối với các doanh nghiệp đang tìm kiếm 
địa điểm đầu tư tại Việt Nam. 

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và dành nhiều ưu ái để tạo điều kiện cho sự phát 
tiển của thành phố như Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24.01.2019 của Bộ Chính trị 
về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, 
Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15.3.2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án 
Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương đầu tư dự án xây 
dựng cảng Liên Chiểu, chủ trương của Thủ tướng Chính phủ cho phép nghiên cứu, lập 
Đề án “Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực”…

Đứng trước đại dịch COVID-19, Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói 
riêng đã kiểm soát thành công dịch bệnh, sớm ổn định tình hình và quay trở lại trạng thái 
bình thường mới, đẩy mạnh chiến lược tiêm chủng vaccine thay vì phong tỏa diện rộng để 
tránh đình trệ sản xuất, làm đứt gãy, gián đoạn chuỗi cung ứng. Đây là cơ sở quan trọng 
nhất để các doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục quan tâm đầu tư vào Việt Nam. Ngoài ra, 
trong bối cảnh các hiệp định thương mại song phương và đa phương đặc biệt là CPTPP, 
EVFTA, RCEPT mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường quan trọng, Việt Nam nói chung và Đà 
Nẵng nói riêng có cơ hội được chọn làm địa điểm đầu tư sản xuất hàng hóa để xuất khẩu 
sang nước thứ ba.

Có thể thấy, trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã luôn chủ động nắm bắt 
thời cơ, triển khai nhiều giải pháp đột phá để phát huy tiềm năng và lợi thế sẵn có của 
thành phố nhằm xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại, là điểm đến hấp dẫn đối với 
các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

Tuy nhiên, môi trường đầu tư của thành phố thực tế vẫn còn nhiều “điểm nghẽn” 
cần khắc phục để Đà Nẵng tiếp tục là điểm đến đầu tư hấp dẫn trong thời gian tới. Đó 
là quỹ đất để thu hút đầu tư còn hạn hẹp; thiếu lao động lành nghề, kể cả công nhân kỹ 
thuật, nhân sự quản lý điều hành, chuyên gia cấp cao, đặc biệt là trong các ngành công 
nghệ cao; hoạt động nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ còn hạn chế, sự 
liên kết giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp còn rời rạc; hệ thống logistics chưa phát 
triển đồng bộ; trình độ công nghệ, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương 
thấp dẫn đến sự liên kết giữa doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài với doanh nghiệp 
địa phương còn yếu. 

Vì vậy, trong thời gian tới, để phát huy các thế mạnh sẵn có, nắm bắt các cơ hội phát 
triển và khắc phục các hạn chế nêu trên, thành phố cần có những định hướng đúng đắn 
để đẩy mạnh thu hút đầu tư. 

Ngày 26.10.2021, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Đề án “Đẩy 
mạnh thu hút đầu tư vào thành phố giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Theo 
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đó, thành phố xác định đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài là động lực quan 
trọng để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; chủ động thu hút đầu tư có chọn lọc, 
gắn thu hút đầu tư với đảm bảo quốc phòng - an ninh; bảo vệ tài nguyên và môi trường; 
gia tăng số lượng dự án FDI có khả năng hình thành các chuỗi cung ứng mới và gắn kết 
với đầu tư trong nước nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển giao công nghệ và tham gia vào 
chuỗi giá trị toàn cầu. 

Đà Nẵng tiếp tục thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa thu hút đầu tư trực tiếp 
nước ngoài từ các thị trường và đối tác tiềm năng, trong đó, đặc biệt coi trọng các thị 
trường, đối tác hiện tại như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, Đức... đồng thời 
khai thác có hiệu quả mối quan hệ với các đối tác chiến lược (đối tác toàn diện, đối tác 
chiến lược toàn diện), chú trọng vận động và thu hút đầu tư từ các tập đoàn lớn (thuộc 
Forbes 500) và doanh nghiệp tại các nước phát triển (G7, G8, OECD…) cũng như tập 
trung thu hút đầu tư từ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước; người Việt Nam ở 
nước ngoài. 

Các lĩnh vực thành phố tập trung thu hút đầu tư bao gồm: công nghệ thông tin; 
công nghiệp công nghệ cao (công nghệ sinh học, tự động hóa và cơ điện tử, vật liệu 
mới, dược phẩm và thiết bị y tế); công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực cơ khí, cơ khí chính 
xác, điện - điện tử; nghiên cứu và phát triển; dịch vụ logistics, thương mại, du lịch - bất 
động sản giá trị cao; dịch vụ tài chính (quản lý tài sản, quỹ đầu tư, các giao dịch tài chính 
offshore) và công nghệ tài chính (fintech); giáo dục - đào tạo và y tế chất lượng cao; du 
thuyền quốc tế; văn hóa, thể dục - thể thao; nông nghiệp hữu cơ, sinh thái.

Mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ thu hút vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 07 tỷ 
USD (giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 03 tỷ USD; giai đoạn 2026 - 2030 đạt khoảng 04 
tỷ USD); tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, bảo vệ môi 
trường, hướng đến công nghệ cao tăng 50% vào năm 2025 và 100% vào năm 2030 so với 
năm 2018; tỷ lệ nội địa hóa tăng lên mức 30% vào năm 2025 và 40% vào năm 2030; tỷ 
trọng lao động qua đào tạo trong cơ cấu sử dụng lao động đạt 75% vào năm 2025 và 80% 
vào năm 2030.

Để hiện thực hóa định hướng nêu trên, thành phố hiện đang xây dựng các đề án 
phát triển trung tâm tài chính, bến du thuyền, trung tâm logistics, khu phi thuế quan… 
đi kèm với các đề xuất về cơ chế, chính sách liên quan để trình các cấp thẩm quyền phê 
duyệt nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các dự án mang tính chiến lược đối với 
sự phát triển của thành phố trong thời gian đến. Trên cơ sở Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch 
chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thành phố đang khẩn trương lập quy 
hoạch các phân khu làm cơ sở xác định địa điểm các dự án cần kêu gọi đầu tư nhằm tạo 
động lực phát triển cho thành phố. Bên cạnh đó, thành phố đã thực hiện đồng bộ nhiều 
giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng và chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất phát triển 
công nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ thông tin thông 
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qua việc rà soát hiệu quả sử dụng đất tại các khu công nghiệp hiện hữu đồng thời kêu gọi 
đầu tư phát triển mới 03 khu công nghiệp cũng như hạ tầng công nghệ thông tin trên địa 
bàn thành phố, tiếp tục đơn giản hóa và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải 
quyết các thủ tục đầu tư và quản lý tiến độ các dự án đầu tư.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố đã kịp thời 
điều chỉnh các hoạt động xúc tiến đầu tư phù hợp với tình hình thực tế, trong đó tăng 
cường xúc tiến đầu tư tại chỗ, tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng để 
tái khởi động các dự án đã cấp phép cũng như tạo thuận lợi cho các dự án mở rộng quy 
mô đầu tư. Công tác xúc tiến đầu tư được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh 
truyền thông Đà Nẵng là điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn thông qua các phương tiện 
truyền thông trong nước và quốc tế, tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo, hội nghị xúc tiến 
đầu tư bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến; tổ chức thường niên các sự kiện Tọa đàm 
mùa xuân/Diễn đàn đầu tư; chủ động tiếp cận các doanh nghiệp lớn trong nước và các 
nhà đầu tư nước ngoài để giới thiệu cơ hội đầu tư vào thành phố. Bên cạnh đó, thành phố 
cũng chú trọng mở rộng quan hệ đối tác với các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, các tổ 
chức xúc tiến đầu tư thương mại của các nước, các công ty tư vấn quốc tế, các ngân hàng 
nước ngoài… để hỗ trợ quảng bá hình ảnh của thành phố cũng như tiếp cận các nhà đầu 
tư và doanh nghiệp nước ngoài có tiềm năng. 

Với sự chỉ đạo quyết liệt, nhạy bén của lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, sự nỗ 
lực và quyết tâm cao của các sở ban ngành, địa phương trong việc thực hiện hiệu quả các 
giải pháp và sự đồng thuận, chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta có quyền 
tin tưởng rằng công tác xúc tiến, thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng trong thời gian 
tới sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa./.
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MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

☐  BỘ NỘI VỤ

Thành phố Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương 
từ năm 1996 theo Nghị quyết ngày 06.11.1996 của Quốc hội khóa IX. Sau 
25 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, 

sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương, Đà Nẵng đã trở 
thành thành phố năng động, sáng tạo, là đô thị loại I trực thuộc Trung ương, trung tâm 
lớn nhất của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và là trung tâm kinh tế lớn của cả nước. 
Tính đến tháng 12.2021, thành phố có 08 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 06 quận, 02 
huyện), 56 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 45 phường, 11 xã). 

Cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội và quá trình đô thị hóa, trong những năm 
qua, thành phố Đà Nẵng luôn là đơn vị đi đầu cả nước trong thực hiện cải cách hành 
chính và thí điểm những mô hình tổ chức mới. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng là 01 trong 
03 thành phố thực hiện tổ chức mô hình chính quyền đô thị với những đổi mới về tổ 
chức và hoạt động của chính quyền địa phương theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 
19.6.2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ 
chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và Nghị định số 34/2021/NĐ-CP 
ngày 29.3.2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 
119/2020/QH14.

1. Những điểm mới về tổ chức mô hình chính quyền đô thị ở thành phố Đà Nẵng

1.1. Đổi mới về tổ chức của chính quyền địa phương ở khu vực đô thị. 

Theo quy định của Nghị quyết số 119/2020/QH14 và Nghị định số 34/2021/NĐ-CP 
thì thành phố Đà Nẵng tổ chức cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân 
và Ủy ban nhân dân (trong đó, quy định tăng số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên 
trách và bổ sung một số nhiệm vụ, quyền hạn cho HĐND thành phố); quận, phường 
không tổ chức cấp chính quyền địa phương mà chỉ tổ chức cơ quan hành chính (UBND) 
để bảo đảm tính thống nhất, thông suốt trong hoạt động hành chính nhà nước từ UBND 
thành phố xuống quận và phường; khu vực nông thôn (huyện, xã) của thành phố vẫn 
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tiếp tục tổ chức mô hình chính quyền địa phương theo quy định của Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương (có HĐND và UBND).

1.2. Đổi mới về phương thức hoạt động của UBND quận, phường

Khác với các đơn vị hành chính có tổ chức HĐND (UBND làm việc theo chế độ tập 
thể), UBND quận, phường ở thành phố Đà Nẵng làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo 
đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Chủ tịch UBND quận là người đứng đầu, chịu trách 
nhiệm trước HĐND, UBND và chủ tịch UBND thành phố, trước pháp luật về việc thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND quận. Chủ tịch UBND phường là người đứng đầu, 
chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND quận và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm 
vụ, quyền hạn của UBND phường.

1.3. Đổi mới về nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở thành phố, 
quận và phường

a) Về nhiệm vụ quyền hạn của HĐND, UBND thành phố

Nhằm tăng cường cơ chế kiểm soát quyền lực đối với chính quyền địa phương và cơ 
quan tư pháp ở cấp quận, Nghị quyết số 119/2020/QH14 bổ sung thẩm quyền của HĐND 
thành phố và đại biểu HĐND thành phố. Cụ thể, HĐND thành phố có quyền giám sát 
hoạt động của UBND quận, phường, tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân quận; lấy 
phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch UBND quận; đại biểu HĐND thành phố có quyền chất 
vấn chủ tịch UBND quận, chánh án tòa án nhân dân quận xem xét việc trả lời chất vấn 
của những người được chất vấn.

Để phù hợp với mô hình tổ chức một cấp chính quyền thành phố và hai cấp hành 
chính quận, phường, Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội bổ sung 04 nhóm 
nhiệm vụ, quyền hạn đối với UBND thành phố bên cạnh các quy định hiện hành của 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương; đồng thời tăng nhiệm vụ, quyền hạn cho Chủ tịch 
UBND thành phố so với quy định của Luật như thẩm quyền “Bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, tạm đình chỉ công tác chủ tịch, 
phó chủ tịch UBND quận”.

b) Về nhiệm vụ quyền hạn của HĐND, UBND quận, phường

UBND quận, phường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan hành chính nhà 
nước ở địa phương theo quy định của Nghị quyết số 119/2020/QH14 và các văn bản pháp 
luật liên quan. UBND quận có 09 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn, chịu trách nhiệm về hoạt 
động của hệ thống hành chính nhà nước từ quận đến cơ sở, bảo đảm tính thống nhất, 
thông suốt của nền hành chính; thực hiện công tác cải cách hành chính và cải cách công 
vụ, công chức trong hệ thống hành chính nhà nước ở địa phương; thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn của đơn vị dự toán ngân sách trực thuộc UBND thành phố theo quy định của 
Luật Ngân sách nhà nước. UBND phường có 06 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn, thực hiện 
nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ 
quan nhà nước cấp trên tại địa bàn phường và các nhiệm vụ, quyền hạn khác của UBND. 
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Chủ tịch UBND phường theo quy định của pháp luật (trừ quy định tại Khoản 2 Điều 36 
và Điều 63 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương); thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
của đơn vị dự toán ngân sách trực thuộc UBND quận theo quy định của Luật Ngân sách 
nhà nước. Khác với UBND cấp xã còn lại, UBND phường ở thành phố Đà Nẵng không 
có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

1.4. Đổi mới chế độ công chức, công vụ ở quận, phường

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, phường là công chức giữ chức vụ lãnh đạo, 
quản lý của UBND quận, phường, do Chủ tịch UBND cấp trên trực tiếp bổ nhiệm.

 - Công chức của UBND phường thuộc biên chế công chức của UBND quận thuộc 
thành phố Đà Nẵng, được tính bình quân 15 người trên một phường và do UBND quận 
quản lý, sử dụng.

- Chủ tịch phường được ủy quyền cho công chức giữ chức danh Tư pháp - Hộ tịch 
thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của UBND phường đối với việc chứng thực bản 
sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 
chứng nhận; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản.

1.5. Ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù để tạo động lực cho thành phố    
Đà Nẵng phát triển, nhất là việc phân cấp cho Đà Nẵng

 Cùng với việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, Nghị quyết số 119/2020/
QH14 đã quy định ưu tiên cơ chế, chính sách đặc thù cho Đà Nẵng trên các lĩnh vực quy 
hoạch đô thị, quản lý tài chính - ngân sách theo hướng tăng cường tính tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm của chính quyền thành phố. Cụ thể:

- Về quy hoạch và quản lý quy hoạch: Nghị quyết số 119/2020/QH14 cho phép 
UBND thành phố “được phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị thành phố Đà 
Nẵng theo trình tự, thủ tục do Thủ tướng Chính phủ quy định và báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ kết quả thực hiện”.

- Về quản lý tài chính - ngân sách: HĐND thành phố được quyết định sử dụng 
nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách địa phương để đầu tư kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố. HĐND thành phố được 
quyền quyết định áp dụng trên địa bàn thành phố các loại phí, lệ phí chưa được quy định 
trong danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí; được quyền điều chỉnh 
mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, 
lệ phí được quy định trong danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 
(trừ án phí, lệ phí tòa án). Ngân sách thành phố được hưởng 100% số thu tăng thêm từ 
các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách thu quy định tại Khoản 3, Điều 9 của Nghị 
quyết số 119/2020/QH14 để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi 
của ngân sách thành phố và không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm đối với các khoản 
thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố.
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2. Những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện tổ chức chính quyền đô thị 

Việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị ở thành phố Đà Nẵng 
bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 01.7.2021. Thành phố đã triển khai nghiêm túc, bước 
đầu được đánh giá là có hiệu quả và phù hợp với thực tiễn ở địa phương. Việc triển khai 
thực hiện đã có những thuận lợi và khó khăn như sau: 

a) Thuận lợi

- Việc triển khai tổ chức chính quyền đô thị ở thành phố nhận được sự quan tâm, 
chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương. Đối với 
Bộ Nội vụ thì ngay sau khi mô hình chính quyền đô thị mới đi vào hoạt động, Bộ Nội vụ 
đã có văn bản đề nghị thành phố báo cáo những khó khăn, vướng mắc để nắm bắt và kịp 
thời hướng dẫn thành phố tháo gỡ, tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện.

- Sự quyết tâm của hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân thành 
phố trong thực hiện mô hình mới. Thành phố cũng có kinh nghiệm do đã thực hiện thí 
điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường ở giai đoạn trước đây. Đồng thời, việc 
triển khai mô hình chính quyền đô thị được thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 
nên đã tạo thuận lợi cho công tác tổ chức, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức của nhiệm 
kỳ mới.

- Việc áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị một cấp (cấp thành phố) và chỉ 
tổ chức cơ quan hành chính ở quận, phường đáp ứng được yêu cầu tinh gọn bộ máy, tăng 
khả năng phản ứng nhanh nhạy của chính quyền đối với các vấn đề thực tiễn đang đặt 
ra sẽ tạo điều kiện phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo; đề cao tính tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm của chính quyền thành phố. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND được 
sắp xếp tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; phân định rõ thẩm quyền, đặc biệt là 
của người đứng đầu đơn vị, qua đó, tăng trách nhiệm giải trình của chính quyền; hình 
thành phương thức quản lý và cung ứng dịch vụ chuyên nghiệp; tăng cường chức năng, 
nhiệm vụ của UBND quận, phường trên địa bàn thành phố.

- Mặc dù không tổ chức HĐND quận, phường nhưng chức năng giám sát và chức 
năng đại diện của nhân dân vẫn được bảo đảm thông qua tăng cường hoạt động của 
HĐND thành phố, hoạt động của các ban, đại biểu HĐND thành phố và hoạt động giám 
sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức khác.

b) Khó khăn, vướng mắc

Trong quá trình thực hiện, khi gặp khó khăn, vướng mắc, UBND thành phố Đà 
Nẵng đã phản ánh đến Bộ Nội vụ và Bộ Nội vụ đã kịp thời có văn bản hướng dẫn để tháo 
gỡ, tuy nhiên đến nay cũng còn một số vướng mắc như sau:
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- Về cán bộ Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội ở phường: theo quy 
định của Nghị định số 34/2021/NĐ-CP thì công chức làm việc tại UBND phường thuộc 
biên chế của UBND quận, tuy nhiên cán bộ Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - 
xã hội ở phường thì thực hiện theo quy định hiện hành (là cán bộ cấp xã) và theo hướng 
dẫn của cơ quan có thẩm quyền (đến nay chưa có văn bản hướng dẫn mới), dẫn tới khó 
khăn trong quá trình thực hiện. Để giải quyết vấn đề này, căn cứ quy định của Đảng, 
Điều lệ của tổ chức và quy định của pháp luật, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức 
Trung ương và các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền xem xét vấn đề này. Trong 
thời gian chưa có ý kiến của cấp có thẩm quyền thì tổ chức và hoạt động, biên chế và chế 
độ, chính sách đối với cán bộ Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở 
phường (nơi không tổ chức HĐND) thực hiện theo quy định hiện hành.

- Về một số quy định của pháp luật cần được nghiên cứu, sửa đổi cho phù hợp với 
việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị: do việc tổ chức mô hình chính 
quyền đô thị mới được thực hiện, đang trong quá trình thí điểm nên còn có một số vấn 
đề trong các văn bản pháp luật có liên quan cần được nghiên cứu sửa đổi, bảo đảm thống 
nhất và phù hợp với thực tế như về cơ cấu tổ chức của UBND quận, việc quản lý, sử dụng 
công chức phường khi thuộc biên chế của UBND quận… Hiện nay, Bộ Nội vụ đang 
nghiên cứu để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép sửa đổi hoặc trình cấp có thẩm 
quyền sửa đổi các văn bản cho phù hợp.

- Việc thí điểm tổ chức chính quyền đô thị đặt ra yêu cầu phải nâng cao hơn nữa 
chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức, chất lượng của đại 
biểu HĐND nhất là công chức làm việc tại UBND phường khi thuộc biên chế của UBND 
quận, đây là khó khăn bước đầu nhưng khi thực hiện tốt sẽ là vấn đề then chốt để hoạt 
động của bộ máy chính quyền đô thị có hiệu quả.

3. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu thực hiện trong thời gian tới

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả, phát hiện, giải quyết kịp thời những vướng mắc, 
khó khăn trong thời gian tới về thực hiện mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành 
phố Đà Nẵng, đề nghị thành phố Đà Nẵng chủ động, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ 
quan liên quan nghiên cứu, thực hiện một số công việc như sau:

- Thứ nhất, tiếp tục bám sát các mục tiêu, quan điểm, chủ trương của Trung ương 
về tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách phát triển thành phố Đà 
Nẵng; đặc biệt là quy định tại Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội, Nghị định số 
34/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành của các Bộ, cơ quan 
liên quan để triển khai thực hiện có hiệu quả việc thí điểm.

- Thứ hai, rà soát, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND thành 
phố; UBND quận, phường bảo đảm không bỏ sót nhưng cũng không trùng lặp nhiệm 
vụ, quyền hạn giữa các cơ quan. Vận hành cơ chế giám sát hoạt động của UBND quận, 
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UBND phường, Tòa án Nhân dân và Viện kiểm sát Nhân dân quận; tăng cường quản lý 
công chức, viên chức làm việc tại quận, phường theo quy định tại Nghị quyết của Quốc 
hội và Nghị định của Chính phủ phù hợp chế độ công vụ theo mô hình chính quyền đô 
thị; đồng thời, hệ thống chính trị tại quận, phường cũng phải được chú trọng kiện toàn, 
bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của 
cấp ủy và nâng cao chất lượng giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
chính trị - xã hội.

- Thứ ba, đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát 
chặt chẽ quyền lực; tăng cường quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu và mối quan 
hệ giữa tập thể cấp ủy, tổ chức đảng với người đứng đầu, bảo đảm thực hiện nghiêm 
nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; có cơ chế xử lý đối với 
người đứng đầu khi có vi phạm.

- Thứ tư, lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng và của 
pháp luật; tiếp tục đổi mới, kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị cấp thành phố, 
cấp cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, tôn trọng 
quyền làm chủ của nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng 
lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

- Thứ năm, tăng cường thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành 
chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15.7.2021 của 
Chính phủ để xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu 
lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ người dân và doanh 
nghiệp.

- Thứ sáu, triển khai áp dụng công nghệ số, dữ liệu số để điều chỉnh thể chế, cấu 
trúc lại quy trình, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của 
cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; phát triển 
mạnh kinh tế số tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới; phát triển môi 
trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp để hình thành công dân số, xã hội số.

- Thứ bảy, trong quá trình thực hiện thí điểm, nếu có những khó khăn, vướng mắc, 
bất cập, hạn chế về mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương các cấp; về 
cơ chế, chính sách thì kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời 
chủ động nghiên cứu, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm để đề xuất những giải 
pháp cụ thể khi tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại 
thành phố Đà Nẵng báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội./.
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THAY ĐỔI DIỆN MẠO ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG - 
TỪ ĐỊNH HƯỚNG TỔNG QUAN ĐẾN MÔ HÌNH THỰC TẾ

☐  KTS. VŨ QUANG HÙNG*

* Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hải Châu.

“Đà Nẵng sẽ là thành phố loại đặc biệt của Việt Nam”, đó là khẳng định của Chủ 
tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - khi còn là Thủ tướng Chính phủ - tại cuộc họp ngày 
01.3.2021 nghe thành phố Đà Nẵng báo cáo về Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung 
thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Năm 2019, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa 
IX về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, Đà Nẵng đã có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành một thành phố năng 
động, “đáng sống” với hạ tầng kinh tế - xã hội đa dạng, tiện ích; diện mạo đô thị thay đổi 
ngoạn mục, hiện đại. Tuy nhiên, với những chuyển biến trong giai đoạn mới, tình hình 
mới, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW nhằm thay đổi định hướng 
chiến lược và các chính sách phát triển thành phố Đà Nẵng đặt trong tổng thể cả nước 
và xác định tầm nhìn đến năm 2045: “Thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái 
và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt 
đẳng cấp khu vực Châu Á”. Có thể nhận thấy rằng những định hướng phát triển mới thể 
hiện rõ nét kỳ vọng của Đảng và chính quyền vào tiềm năng, vai trò, vị trí và bứt phá của 
Đà Nẵng trong giai đoạn sắp đến là rất lớn. 

Để từng bước hiện thực hóa những kỳ vọng lớn lao này, Đồ án Điều chỉnh Quy 
hoạch chung đã đưa ra những giải pháp quy hoạch cụ thể để xây dựng - phát triển thành 
phố Đà Nẵng với tầm nhìn đến năm 2045 “trở thành đô thị lớn; thông minh, sáng tạo; bản 
sắc, bền vững” đảm bảo thực tế, khả thi, hiệu quả; đặc biệt là trong giai đoạn cả thế giới 
nói chung, Đà Nẵng nói riêng đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19.

1. Định hướng tổng thể

Tại Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15.3.2021 của Thủ tướng Chính phủ, Đà Nẵng 
đã được định hướng phát triển theo một khung thiết kế đô thị tổng thể và hình ảnh Đô 
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thị lớn thể hiện rõ qua phương pháp tổ chức không gian mới, thay đổi hoàn toàn diện 
mạo đô thị: từ một đô thị cấu trúc đơn tâm với trung tâm tại Hải Châu - Thanh Khê, 
đô thị Đà Nẵng được điều chỉnh thành phát triển đa cực, đa trung tâm với chín cửa ngõ 
chính cùng các cửa ngõ đầu mối giao thông tại cảng hàng không quốc tế, cảng du lịch 
quốc tế (Tiên Sa)… xây dựng các trục đô thị, tuyến cảnh quan cây xanh - mặt nước dọc 
theo sông - biển về các hướng Bắc Nam - Đông Tây để mở rộng và phát huy tối đa tiềm 
năng của khu vực phía Tây Bắc thành phố.

Đồng thời, phương án điều chỉnh quy hoạch chung cũng nhấn mạnh đề xuất Chiến 
lược phát triển đô thị thông minh, với 6 trụ cột và 16 lĩnh vực ưu tiên gắn kết chặt chẽ 
với hệ thống hạ tầng - dịch vụ đô thị. Với mô hình quản lý đô thị hiện đại, ứng dụng công 
nghệ thông tin truyền thông và các công nghệ khác trong các lĩnh vực đời sống kinh tế 
- xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền đô thị dựa trên dữ liệu và 
công nghệ số để hỗ trợ quy trình ra quyết định, nâng cao hiệu quả các hoạt động - dịch 
vụ đô thị, tăng năng lực cạnh tranh và chất lượng môi trường sống đô thị, kích thích tăng 
trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.
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2. Xu hướng thế giới

Hai năm vừa qua, đại dịch COVID-19 với những tác động chưa từng có tiền lệ lên 
thực trạng kinh tế - xã hội của toàn thế giới, khiến nhận thức, thái độ, ứng xử của chúng 
ta đối với thế giới quan xung quanh một lần nữa cần được nhìn nhận lại và đứng trước 
đòi hỏi cần phải thay đổi để thích nghi. Để xây dựng một thành phố có khả năng ứng biến 
và chống chịu trước những biến đổi toàn cầu, cần có những thay đổi thiết yếu nhằm tạo 
dựng một đô thị bền vững, không chỉ về tổ chức không gian, cơ sở vật chất, dịch vụ đô 
thị mà cả về an sinh xã hội.  

Trên thế giới, xu hướng biến đổi trong các khu dân cư đô thị ngày một rõ nét, mô 
hình “thành phố 15 phút” là xu hướng với viễn cảnh xây dựng khu dân cư nhỏ gọn, đầy 
đủ tiện nghi. Giáo sư Carlos Moreno của trường Đại học Sorbonne (Pháp) năm 2016 lần 
đầu tiên đề xuất mô hình phát triển “Thành phố 15 phút” - nơi mọi nhu cầu thiết yếu của 
con người như làm việc, học tập, mua sắm, giải trí, khám chữa bệnh… được giải quyết 
chỉ trong bán kính tương đương 15 phút đi bộ hoặc đi xe đạp.1

Mô hình thành phố 15 phút. (Nguồn: sưu tầm)

Đây là mô hình từng được xem là kế hoạch không tưởng nhưng dần trở thành 
xu hướng phát triển tất yếu của các đô thị trên thế giới trong bối cảnh cách mạng công 
nghiệp 4.0 đã giảm nhu cầu đi lại và tiếp xúc trực tiếp nhờ các mạng xã hội và mua 

1 Ý tưởng “Thành phố 15 phút” vừa được nhận giải thưởng kiến trúc Obel năm 2021 nhằm ghi nhận 
giải pháp phát triển đô thị bền vững trong tương lai với điều kiện sống thuận tiện nhất cho người 
dân.
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sắm trực tuyến. Đặc biệt, mô hình giúp các khu dân cư chống chọi tốt hơn với đại dịch 
COVID-19 chưa biết đến khi nào mới kết thúc.

Thực tế đô thị luôn thay đổi và cần có những nhìn nhận, đánh giá sát với tình hình 
thực tế. Như trong thời gian giãn cách triệt để vừa qua, vai trò của cộng đồng, tổ dân phố 
trở nên vô cùng quan trọng. Hình ảnh “Bác tổ trưởng dân phố” là dấu ấn đậm nét của các 
khu dân cư. Vì vậy, cần phải nhìn nhận việc phát triển đô thị từ định hướng phát triển 
chung cho đến các nội hàm như việc “thích ứng” của các cộng đồng dân cư đều rất quan 
trọng cho công cuộc phát triển thành phố.

3. Cần những mô hình thí điểm

Mặc dù đô thị Đà Nẵng những năm qua đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả 
về lượng lẫn chất, tuy nhiên các khu vực hạ tầng kém vẫn còn khá phổ biến. Dễ nhận 
thấy, đó là các khu vực đô thị cũ, phát triển tự phát dẫn đến những hệ quả không mong 
muốn, đó là mật độ xây dựng cao, tiếp cận giao thông kém, thoát nước khó khăn, thiếu 
các thiết chế văn hóa xã hội… Nhìn từ góc độ đô thị học, các khu vực này chính là những 
điểm tối, cơ hội phát triển thấp trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa tinh thần và an ninh, 
an toàn xã hội. Vấn đề cần được quan tâm là khi các khu vực đô thị mới ngày càng phát 
triển thì các điểm tối này ngày càng tụt hậu. 

Thực tế này cần được nhận thức một cách phổ biến và đồng bộ trong mọi cấp quản 
lý đô thị từ thành phố đến quận, phường, các sở ngành và các tổ chức xã hội. Cần có sự 
cân bằng giữa phát triển các khu đô thị mới với việc cải tạo, nâng cấp các khu đô thị cũ.

Trong đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng vừa qua, các khu vực đô thị cũ này với 
mật độ xây dựng cao, nhiều kiệt sâu, ngõ nhỏ đã trở thành các điểm nóng, là trung tâm 
bùng phát, lây lan dịch bệnh. Đồng thời, ngay cả khi chưa ghi nhận dịch bệnh, các khu 
vực này cũng trở thành các “lồng giam” do thiếu các không gian mở, dịch vụ công cộng 
cho đơn vị ở. Đây là minh chứng rõ nét cho nhu cầu bức thiết của việc tái thiết đô thị tại 
khu vực trung tâm thành phố theo hướng tái cơ cấu quỹ đất, nâng cao hiệu quả sử dụng 
đất, phát triển đô thị nén gắn liền với nâng cấp hạ tầng đô thị đồng bộ, tạo không gian 
mở, cải thiện điều kiện sống các khu dân cư đã xuống cấp, nâng cao cảnh quan đô thị.

Vừa qua, quận Hải Châu đã đề xuất và phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án tái thiết 
đô thị tại phường Bình Hiên với diện tích khoảng 3,0 ha, làm cơ sở để kêu gọi các doanh 
nghiệp góp phần cải tạo diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng sống tại các khu dân cư. 
Dự án này sẽ góp phần giúp cho hơn 365 hộ dân với trên 1.400 nhân khẩu cải thiện môi 
trường sống tự nhiên và xã hội, đảm bảo các tiện ích công cộng cũng như là tiền đề để 
nhân rộng mô hình, tiến tới hiện thực hóa định hướng Giai đoạn 2030 đến 2045: Sẽ tái 
thiết hoàn chỉnh khu đô thị hiện tại tại Điều chỉnh Quy hoạch chung được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 359/QĐ-TTg ngày 15.3.2021.
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Dự án tái thiết đô thị tại phường Bình Hiên.

Nhìn rộng hơn với tầm nhìn lâu dài của thành phố, định hướng phát triển bền vững 
cần xem xét đến những biến đổi trong quan điểm của người dân về nơi sinh sống sau đại 
dịch. Trong những ngày tháng dịch bệnh căng thẳng, tình trạng mất việc làm, thiếu sự tự 
do (do việc phong tỏa) cũng như mối lo về cung ứng lương thực - thực phẩm, nhận thức 
về “nơi ở” được thay đổi khá nhiều. “Nơi đáng sống” đang dần dịch chuyển về các khu 
vực an toàn hơn, xa trung tâm thành phố hơn để có thể tận hưởng cuộc sống yên bình, 
không bị tác động nhiều bởi trung tâm đô thị sầm uất.

Phát triển đô thị là một công cuộc lâu dài, không ngừng nghỉ. Mỗi giai đoạn cần xác 
định các mục tiêu trọng tâm, các dự án trọng điểm. Sau quãng thời gian gần một phần tư 
thế kỷ phát triển nóng, đây chính là thời điểm để đô thị Đà Nẵng xác định một quỹ đạo 
mới cho tiến trình phát triển tiếp theo. Đây chính thách thức, đồng thời cũng là cơ hội 
cần được nắm bắt một cách sáng suốt và kịp thời. 

Hình hài và sức sống của đô thị Đà Nẵng trong tương lai phụ thuộc lớn vào quyết 
tâm của hệ thống chính trị và sự đồng hành của cộng đồng dân cư nhằm hướng tới một 
mục tiêu chung. Việc quan tâm đến lợi ích của người dân cùng với tên gọi “thành phố 
đáng sống” luôn luôn là tiền đề, là kim chỉ nam cho việc phát triển Đà Nẵng “trở thành 
đô thị lớn, thông minh, sáng tạo, bản sắc, bền vững”./.
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MỞ RỘNG KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ - 
ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ

☐  TS. ĐẶNG VIỆT DŨNG*

* Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng.

Trải qua hành trình 25 năm phát triển, Đà Nẵng đã đạt được những thành 
tựu rất đáng ghi nhận, thể hiện qua các con số ấn tượng về phát triển kinh 
tế và xây dựng đô thị. Quy mô kinh tế năm 2021 đạt 105 ngàn tỷ đồng gấp 

12 lần măm 1997; tổng thu ngân sách đạt 21 ngàn tỷ gấp 18 lần năm 1997. Diện tích đất 
xây dựng đô thị năm 2019 là 18.396 ha mở rộng gấp 3,5 lần năm 1997. Không chỉ có vậy, 
trên lĩnh vực văn hóa xã hội chúng ta cũng đạt được những kết quả ngoạn mục như tỷ 
lệ hộ nghèo theo chuẩn của thành phố giảm sâu, quy mô dân số tăng gấp 2 lần so với 
thời điểm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Một trong các động lực 
chính đem lại cho đô thị Đà Nẵng một diện mạo khác biệt, đưa Đà Nẵng trở thành một 
“hiện tượng” trong tiến trình phát triển của hệ thống đô thị quốc gia chính là các giải 
pháp mạnh mẽ để mở rộng không gian đô thị. Nhân kết luận của Thủ tướng Phạm Minh 
Chính trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “Đà Nẵng cần cơ 
cấu lại nền kinh tế, tìm động lực mới để phát triển”, nguồn động lực có được từ việc mở 
rộng không gian đô thị giúp cho Đà Nẵng phát triển nhanh chóng cách đây 25 năm có thể 
sẽ là những gợi ý giúp chúng ta cùng suy nghĩ về động lực để phát triển Đà Nẵng trong 
thời gian tới.

Một trong những điểm nghẽn quan trọng nhất cản trở sự phát triển của thành phố 
Đà Nẵng giai đoạn 1975 - 1997 đã được nhiều thế hệ lãnh đạo Trung ương, tỉnh Quảng 
Nam - Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng trước đây chỉ ra, đó là sự bó hẹp của địa giới hành 
chính dẫn tới hạn chế phát triển không gian đô thị, thiếu quỹ đất dành cho sản xuất và 
các công trình dịch vụ đô thị, gây khó khăn cho việc phát triển và kết nối hạ tầng. Trước 
khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng là đô thị loại II trực thuộc tỉnh, 
với diện tích đất tự nhiên là 9.515 ha, trong đó diện tích đất đô thị 5.146,2 ha (chiếm 
54%), dân số là 519.384 người (1996), mật độ dân số trung bình toàn đô thị xấp xỉ 55 
người/ha. Diện tích đô thị nhỏ hẹp lại bị chia cắt bởi dòng sông Hàn, dãy núi Hải Vân, 
Phước Tường khiến cho không gian đô thị nát vụn, thiếu tính liên kết. Nhiều khu chức 
năng mặc dù thuộc cơ cấu quy hoạch của đô thị Đà Nẵng nhưng lại hình thành và phát 
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triển phía ngoài ranh giới hành chính thành phố. Cơ cấu sử dụng đất bất hợp lý khi diện 
tích đất dành cho đầu tư hạ tầng, các công trình công nghiệp, dịch vụ, các công trình đô 
thị thiết yếu không cân đối với diện tích đất dành cho mục đích khác. Thiếu không gian 
phát triển làm cho kinh tế thành phố gặp rất nhiều khó khăn, đời sống người dân đô thị 
không được cải thiện. Sau hơn 20 năm (1975 - 1997), bộ mặt đô thị Đà Nẵng không có 
nhiều thay đổi đáng kể, vẫn là những lớp “nhà chồ” tạm bợ bên sông Hàn, đường phố đô 
thị nhỏ hẹp, các khu chức năng đô thị đan xen... thành phố bức bách trong một không 
gian chật chội. Năm 1993, mặc dù Đà Nẵng vẫn là thành phố trực thuộc tỉnh nhưng đồ 
án quy hoạch Đà Nẵng và phụ cận đã có quy mô nghiên cứu là 22.372,7 ha gấp hơn 2 lần 
diện tích tự nhiên hiện có nhằm mong muốn dành thêm diện tích đất cho phát triển đô 
thị Đà Nẵng. 

Ngày 1.1.1997, Đà Nẵng chính thức là thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở 
sáp nhập địa giới hành chính của thành phố Đà Nẵng (cũ), huyện Hòa Vang và huyện đảo 
Hoàng Sa, với diện tích tự nhiên là 128.340 ha, mở rộng gấp 13,4 lần so với diện tích tự 
nhiên của thành phố Đà Nẵng (cũ), đồng thời dân số là 633.115 người, tăng hơn 113.731 
người. Trên cơ sở địa giới hành chính mới, thành phố tập trung phát triển hạ tầng, đặc 
biệt là hạ tầng giao thông để từ đó mở rộng diện tích đất đô thị, phát triển không gian đô 
thị. Trong vòng 25 năm, đặc biệt giai đoạn 1997 - 2017, hàng loạt công trình giao thông 
huyết mạch được khởi công và khánh thành bao gồm các công trình giao thông đầu mối 
như ga hàng không quốc tế Đà Nẵng, các nút giao thông trọng điểm như nút giao thông 
Ngã ba Huế, Hòa Cầm, các cây cầu lớn bắc qua sông Hàn trở thành các biểu tượng kiến 
trúc đặc sắc nối liền không gian đô thị hai bờ sông Hàn, hệ thống đường nội thị được 
mở rộng và nâng cấp, hệ thống đường vành đai được xây dựng mới. Đường sá mở đến 
đâu đô thị phát triển đến đến đó, cả thành phố trở thành một đại công trường. Hàng vạn 
gia đình đã đồng thuận di dời, cùng chính quyền thành phố chỉnh trang và phát triển 
đô thị. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách hàng năm liên tục tăng, kéo theo tổng nguồn vốn 
đầu tư xã hội tăng theo. Diện tích đất khu vực đô thị mở rộng, từ 20.508 ha năm 1997 lên 
24.670 ha năm 2015. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố vì thế cao và liên tục trong 
nhiều năm. Số liệu thông kê dưới đây cho thấy mối quan hệ cùng chiều giữa tốc độ tăng 
diện tích đất đô thị, tốc độ tăng tổng vốn đầu tư xã hội và tốc độ tăng trưởng GRDP của 
thành phố.

Giai đoạn
Tốc độ tăng (%)

Diện tích đất đô thị Vốn đầu tư xã hội GRDP
1997 - 2000 1,39 13,25 9,66
2000 - 2005 0,27 27,66 11,19
2005 - 2010 2,54 25,64 11,14
2010 - 2015 0,09 7,99 8,24
2015 - 2019 0,00 6,40 7,55

Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng
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Với chủ trương hạ tầng giao thông đi trước một bước, vừa mở rộng được không 
gian đô thị đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các thành phần kinh tế, vừa thu hút và tăng 
nguồn vốn đầu tư xã hội đã tạo ra động lực cho phát triển kinh tế của thành phố. Tuy 
nhiên chuỗi số liệu cũng chỉ ra rằng động lực chính của tăng trưởng kinh tế đang dần hết 
dư địa huy động. Giai đoạn 2015 - 2019, diện tích đất đô thị không tăng, tổng vốn đầu 
tư xã hội tăng thấp nhất trong cả giai đoạn 1997 - 2019, kéo theo tốc độ tăng GRDP thấp 
nhất kể từ khi thành phố trực thuộc Trung ương. Đánh giá nêu trên cho phép chúng ta 
suy nghĩ về động lực tăng trưởng kinh tế thành phố của giai đoạn 2020 - 2030 trong việc 
tìm các giải pháp tạo ra không gian phát triển.

Thứ nhất, đẩy nhanh thực hiện các giải pháp phát triển hạ tầng, đặc biệt là các công 
trình hạ tầng giao thông trọng điểm nhằm phát triển đô thị theo chiều ngang, mở rộng 
diện tích đất xây dựng đô thị đạt 31.836 ha (chiếm 31,32% diện tích đất trên đất liền) 
vào năm 2030 và 35.054 ha (chiếm 35,57% diện tích đất trên đất liền) vào năm 2045 theo 
Quyết định số 359/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung thành 
phố Đà Nẵng. Đảm bảo diện tích đất cho quy mô dân số là 1,79 triệu người (2030) và 
2,56 triệu người (2045) và diện tích đất cho nhu cầu phát triển kinh tế. Đây là một thách 
thức rất lớn vì trong vòng 11 năm (2019 - 2030), thành phố phải gia tăng diện tích đất xây 
dựng đô thị lên 13.440 ha, bình quân 1.221 ha/năm, cao gấp đôi bình quân giai đoạn 1997 
- 2019 (giai đoạn thành phố phát triển mạnh mẽ), trong điều kiện công tác giải phóng 
mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn đầu tư xã hội có dấu hiệu giảm sút. Các 
công trình giao thông đầu mối cần được đầu tư trong giai đoạn này là Cảng hàng không 
quốc tế Đà Nẵng, cảng Liên Chiểu, di dời ga đường sắt, hệ thống giao thông kết nối khu 
vực đô thị đã phát triển với khu vực đô thị mở rộng phía Tây thành phố, phát triển Hòa 
Vang thành khu vực đô thị hiện đại.

Thứ hai, thực hiện các giải pháp mở rộng đô thị theo chiều đứng. Xây dựng mô hình 
phát triển đô thị nén theo phương thức tăng mật độ nhưng không tăng quy mô dân số, 
xây dựng công trình cao tầng kết hợp phát triển giao thông công cộng. Phát triển các cụm 
đô thị vệ tinh đảm bảo nguyên tắc tiếp cận dịch vụ tốt nhất nhưng bán kính di chuyển ít 
nhất, điều chỉnh cấu trúc đô thị từ đơn tâm sang đa cực. Giải phóng các khu dân cư thấp 
tầng, kiệt hẻm, thiếu các điều kiện sinh hoạt tối thiểu, không đảm bảo an toàn dịch bệnh, 
an ninh trật tự ở các khu vực trung tâm, thay thế bằng các cụm chung cư cao tầng kết hợp 
với việc bổ sung các tiện ích đô thị, tăng mật độ cây xanh. Thực hiện chuyển đổi số cho 
tất cả các loại hình dịch vụ đô thị, trước hết là các dịch vụ thiết yếu như giao thông, y tế, 
giáo dục, môi trường nhằm từng bước xây dựng đô thị thông minh. Tập trung phát triển 
hạ tầng số đi trước một bước để phát triển không gian đô thị theo chiều đứng, tương tự 
phát triển hạ tầng giao thông để mở rộng đô thị theo chiều ngang. Các giải pháp mở rộng 
đô thị theo chiều đứng, bao gồm cả không gian dưới mặt đất, sẽ giúp tăng trưởng kinh 
tế nhờ nguyên tắc tích tụ. Mật độ cao và đa dạng công năng tạo nên đô thị sầm uất, sống 
động, giảm giá thành các loại hình dịch vụ theo nguyên tắc kinh tế số lượng, tạo ra những 



192

hiệu ứng cộng hưởng về sản xuất, tiêu dùng. Hệ số sử dụng hạ tầng cao làm giảm thiểu lãng 
phí tài nguyên đất đai. Bán kính di chuyển ngắn, sử dụng giao thông công cộng sẽ giảm 
khí thải gây ô nhiễm môi trường. Không những vậy, việc phát triển đô thị theo chiều đứng 
còn tăng hiệu quả của nguồn lực đầu tư, tránh được hiện tượng đầu tư dàn trải trong bối 
cảnh nguồn vốn đầu tư hạn hẹp. Tận dụng tối đa không gian trên không và dưới mặt đất, 
mở rộng không gian đô thị nhưng không cần mở rộng địa giới hành chính. 

Thứ ba, liên kết vùng để mở rộng không gian đô thị. Đây thực chất là giải pháp về 
chính sách vĩ mô. Kinh tế đô thị ở mọi cấp đều là nhân tố quan trọng dẫn dắt, thúc đẩy 
sự phát triển kinh tế của cả vùng hay khu vực lân cận. Vai trò dẫn dắt thể hiện rõ nhất 
từ yếu tố sản xuất, đặc biệt là các đô thị công nghiệp phát triển. Vai trò thúc đẩy thể hiện 
thông qua sự phát triển của thị trường lao động và thị trường tiêu dùng. Chính vì vậy 
trong Nghị quyết 33-NQ/TW và Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị đã lựa chọn và 
xác định đô thị Đà Nẵng là hạt nhân, là đầu tàu tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm 
miền Trung, chịu trách nhiệm dẫn dắt kinh tế khu vực thông qua việc thúc đẩy phân bố 
lực lượng sản xuất, xây dựng giao thông kết nối, đào tạo nguồn nhân lực và thị trường 
lao động chung và bảo vệ môi trường. Để tạo ra được không gian đô thị rộng lớn, hình 
thành nên không gian kinh tế cấp vùng, cần thiết phải tổ chức quy hoạch vùng đô thị Đà 
Nẵng bao gồm hệ thống các đô thị từ Lăng Cô tới Dung Quất, trọng tâm là tam giác Đà 
Nẵng - Hội An - Điện Bàn, hình thành chuỗi đô thị vệ tinh được kết nối thông qua mạng 
lưới giao thông quốc gia và nội vùng. Mỗi đô thị có chức năng thúc đẩy sự phát triển kinh 
tế cho một khu vực và sự liên kết hợp lý sẽ tạo ra một không gian đô thị đủ lớn để tạo ra 
động lực kinh tế cho toàn vùng. Giải pháp để hình thành vùng đô thị Đà Nẵng trước hết 
đến từ công tác quy hoạch, bên cạnh các quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị cho 
từng địa phương thì cần có một quy hoạch tổng thể riêng cho vùng đô thị. Tiếp theo là 
việc tập trung đầu tư hệ thống giao thông kết nối, trước hết là các công trình giao thông 
đấu mối như sân bay Đà Nẵng để trở thành sân bay của vùng, tuyến đường chiến lược 
ven biển, các trục ngang nối với Tây Nguyên. Một giải pháp rất quan trọng đó là cơ chế 
tài chính đặc thù riêng cho vùng đô thị.                                                                                                             

Cách đây 25 năm, Đà Nẵng đã chọn phát triển hạ tầng giao thông đi trước để mở 
rộng không gian đô thị, tạo ra động lực to lớn giúp kinh tế Đà Nẵng có những bước phát 
triển thần kỳ. Bộ mặt đô thị nhờ đó đã có sự thay đổi ngoạn mục, đời sống người dân 
được cải thiện rõ rệt. Nguồn thu từ kinh tế đô thị đã có đóng góp đáng kể về Trung ương. 
Tuy nhiên trong một vài năm gần đây dư địa huy động đã dần bị thu hẹp, làm cho tăng 
trưởng kinh tế thành phố giảm sút. Một trong các nguyên nhân chính là tốc độ mở rộng 
đô thị chậm lại, nguồn vốn đầu tư xã hội giảm xuống. Các giải pháp mở rộng không gian 
đô thị theo chiều ngang, chiều đứng, đặc biệt để hình thành vùng đô thị Đà Nẵng sẽ là 
những gợi ý về động lực kinh tế cho Đà Nẵng những năm tới đây./.
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ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH, PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG SAU 25 NĂM

TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

☐  TS. PHÙNG PHÚ PHONG*

* Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng với vị trí trọng yếu về mặt quốc phòng đã được xác định là một 
trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng nói 
riêng và miền Trung Việt Nam nói chung sau khi cả nước được hoàn toàn 

giải phóng.

Tuy nhiên, ngoài những nền tảng cơ sở vật chất được xây dựng từ trước giải phóng, 
Đà Nẵng vẫn là một thành phố với không gian đô thị nhỏ hẹp, cơ sở hạ tầng nghèo nàn 
cho đến khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bản quy hoạch chung đầu tiên vào ngày 
20.12.1993 làm cơ sở cho việc Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung 
ương vào ngày 01.01.1997. Với bản quy hoạch này, thành phố đã đầu tư nhiều dự án cải 
tạo đô thị, nâng cấp các tuyến giao thông chính và thực sự phát triển bùng nổ vào đầu 
những năm 2000. 

Ngày 17.6.2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 465/2002/QĐ-TTg 
phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2030; ngay sau đó, ngày 16.10.2003, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 33-NQ/
TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện tại 
hóa đất nước cũng được ban hành. Đây là những cơ sở quan trọng, chiến lược để thành 
phố triển khai hàng loạt dự án trên địa bàn, hình thành các tuyến đường ven sông, ven 
biển cùng các khu đô thị mới với mục tiêu phát triển đô thị, đưa thành phố Đà Nẵng phát 
triển vượt bậc cả về hình hài lẫn không gian.

Ngày 04.12.2013, Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2357/
QĐ-TTg. Đây là bản quy hoạch kế thừa mô hình phát triển không gian của quy hoạch 
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chung được duyệt năm 2002 theo các chuỗi khu đô thị tập trung dọc theo các trục giao 
thông chính gắn kết với cấu trúc khung thiên nhiên của đô thị; giúp Đà Nẵng hoàn chỉnh 
lại đô thị đang dần nên hình hài trong quá trình tái thiết.

Đến năm 2018, Đà Nẵng đã có các khu đô thị mới bài bản, các khu dân cư cũ được 
chỉnh trang với các hệ thống hạ tầng được nâng cấp và phát triển đồng bộ biến Đà Nẵng 
trở thành một hiện tượng về phát triển đô thị, là nơi để nhiều địa phương đến học tập 
kinh nghiệm. Tuy nhiên, sau sự phát triển nhanh chóng đó, Đà Nẵng đã bắt đầu nhìn 
nhận lại một cách thận trọng hơn, xem xét lại tổng thể quy hoạch thành phố nhằm giải 
quyết những tồn tại trong quá trình rà soát, thực hiện quy hoạch và các vấn đề mới mang 
tính tổng thể, có tác động lớn đến sự phát triển của đô thị.

Trên thực tế, có thể nhận thấy trên địa bàn thành phố còn thiếu những động lực 
phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. Là thành phố du lịch nhưng Đà Nẵng chưa 
có một trung tâm thương mại tầm cỡ, chưa có những khu mua sắm, vui chơi giải trí đặc 
sắc xứng tầm để thu hút khách du lịch. Về đô thị, dù hình thành rất nhiều khu đô thị mới, 
khu dân cư mới nhưng đến nay vẫn chưa có một khu đô thị nào thật sự khác biệt, một 
hình mẫu mới như những kỳ vọng. Các khu đô thị phần lớn nhằm khai thác quỹ đất nhà 
ở mà thiếu các động lực kinh tế đi kèm, các hạ tầng xã hội chưa được nghiên cứu đồng bộ.

Nhận thấy cần có những định hướng cụ thể và quyết liệt để phát triển Đà Nẵng 
trong thời kỳ mới, ngày 24.01.2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 43-NQ/TW về 
xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mở 
ra nhiều cơ hội, cơ chế phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời gian tiếp theo. Nhằm 
cụ thể hóa các định hướng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của 
lãnh đạo các cấp và sự chung tay, đồng lòng của rất nhiều Sở ban ngành, Hội nghề nghiệp, 
chuyên gia trong và ngoài nước, thành phố đã tập trung nghiên cứu, hoàn thành nội 
dung Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 359/QĐ-TTg 
ngày 15.3.2021.

Đây là một bản quy hoạch được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản để phù hợp 
với thực tiễn phát triển và các chủ trương, định hướng mới của Trung ương và của thành 
phố; ngoài ra, rất nhiều ý tưởng, giải pháp đã được nghiên cứu, xem xét và tích hợp trong 
đồ án để giải quyết các hạn chế, yếu kém đã bộc lộ trong quá trình phát triển đô thị của 
thành phố Đà Nẵng. Bản quy hoạch này đã đặt ra yêu cầu và giải quyết các vấn đề về cấu 
trúc, mô hình đô thị, định hướng phát triển không gian, phát triển kết cấu hạ tầng kinh 
tế, xã hội, kỹ thuật, môi trường chiến lược, thiết kế đô thị…; đáp ứng chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến tăng trưởng của 
thành phố vốn phụ thuộc phần lớn vào du lịch; hướng đến các mô hình phát triển tiên 
tiến trên thế giới. Đồng thời, định vị một cách rõ nét về không gian phát triển của thành 
phố, kịp thời bổ sung, cập nhật những tiềm năng, lợi thế để huy động và phân bổ nguồn 
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lực cho đầu tư phát triển hướng tới sự phát triển bền vững, xứng tầm khu vực. Đặc biệt 
là định hướng những tiềm năng về kinh tế đô thị, tập trung phát huy vai trò của hệ thống 
cảng biển để làm trọng tâm phát triển kinh tế biển gắn với chiến lược biển, xây dựng Đà 
Nẵng trở thành thành phố hướng ra biển, làm giàu từ biển. 

Ngay sau khi Điều chỉnh Quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 
UBND thành phố đã tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch được duyệt một cách 
minh bạch đến các tổ chức, cá nhân, cũng như xúc tiến đầu tư cởi mở. Đồng thời, UBND 
thành phố đã tổ chức lập Kế hoạch triển khai các nội dung cụ thể hóa quy hoạch với hàng 
loạt nhiệm vụ trọng tâm, đầu mục công việc cụ thể. Với những chiến lược, kế hoạch phát 
triển đô thị được đặt ra một cách rõ ràng, cụ thể; tôi tin tưởng rằng thành phố Đà Nẵng 
trong thời gian đến sẽ có những thay đổi cụ thể, sớm mang lại hiệu quả và tạo nên một 
đô thị hiện đại, có bản sắc trong thời kỳ mới./.
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PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                   
TƯƠNG XỨNG VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ

☐  Ông BÙI VĂN TIẾNG*

* Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.

Sau 25 năm trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng sắp bước vào chặng đường mới 
với nhiều thời cơ và thách thức. Nhìn từ góc độ văn hóa, một trong những 
thời cơ ấy là tác động tích cực đang lan tỏa khắp cả nước của Hội nghị Văn 

hóa Toàn quốc năm 2021 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp chủ trì và phát biểu 
chỉ đạo. Với tham luận Phát triển tương xứng văn hóa - xã hội thành phố Đà Nẵng với phát 
triển kinh tế, dưới ánh sáng Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021, tôi xin nêu một số 
việc Đà Nẵng cần làm để biến chủ trương “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, 
chính trị, xã hội” nêu trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) thành hiện thực 
sinh động trên chặng đường Đà Nẵng phấn đấu trở thành một trong những trung tâm 
kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á vào năm 2030.

*

*       *

Trước hết, muốn phát triển văn hóa tương xứng với phát triển kinh tế, tất cả phải 
bắt đầu từ giáo dục và đào tạo nói chung, từ trong trường học nói riêng. Theo tôi không 
phải ngẫu nhiên mà cùng với khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đã được xác 
định là quốc sách hàng đầu. Xác định như vậy cũng là để ưu tiên đầu tư nguồn lực quốc 
gia cho khoa học và công nghệ và cho giáo dục và đào tạo. Xác định như vậy cũng là để 
nhấn mạnh vai trò của khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo trong phát triển. Cỗ 
xe phát triển của một nước đang phát triển như nước ta rất cần tăng tốc để theo kịp tốc 
độ phát triển chung của thế giới, vì thế rất cần đến chân ga kinh tế. Nhưng kinh nghiệm 
điều khiển phương tiện giao thông cho thấy những lúc cỗ xe đang tăng tốc lao vun vút về 
phía trước, nhất là những lúc rẽ phải rẽ trái, thì chân ga có khi không cần thiết bằng chân 
phanh. Muốn không phát triển bằng mọi giá, muốn dừng lại kịp thời, muốn quay đầu 
đúng lúc… tất cả đều tùy thuộc vào chân phanh có hữu hiệu hay không. Chân phanh của 
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cỗ xe phát triển ấy chính là văn hóa. Và nếu hiểu văn hóa không chỉ là những gì nổi trội 
lấp lánh có thể phô diễn mà còn và chủ yếu là những gì được trầm tích qua thời gian, lắng 
đọng trong tâm hồn con người thì văn hóa cần phải bắt đầu từ rất sớm, khi con người còn 
ngồi trên ghế nhà trường. 

Người tiền nhiệm của tôi - nhà thơ Bùi Công Minh từng nói rất hay và rất đúng 
rằng, để có một phút đạp phanh dừng xe nhường cho người đi bộ qua đường, người lái ô 
tô ở các nước phương Tây phải có bề dày một trăm năm văn hóa, không chỉ của từng cá 
nhân mà là của cả cộng đồng, vì thế không thể không bắt đầu sớm từ trường học, từ văn 
hóa học đường. Chính vì vậy, với tư cách là quốc sách hàng đầu, giáo dục và đào tạo nói 
chung, trường học nói riêng phải trở thành nơi trao truyền văn hóa từ thế hệ này đến thế 
hệ khác; đồng thời cũng là thành trì để bảo tồn văn hóa. Môi trường học đường phải tự 
xác định là thành trì, thậm chí là thành trì cuối cùng để bảo tồn và bảo vệ văn hóa - thậm 
chí trong tình huống không mong đợi là môi trường ngoài học đường băng hoại đến mức 
không thể chấp nhận được thì chỗ còn lại cuối cùng để văn hóa vẫn tồn tại và phát triển 
chính là các trường học. Các trường học có vai trò quan trọng trong việc hình thành và 
phát triển văn hóa đến mức nhiều người và trong một thời gian rất dài đã nhầm lẫn trình 
độ học vấn với trình độ văn hóa. Có điều cả hai - trình độ học vấn lẫn trình độ văn hóa - 
đều là sản phẩm của trường học, chủ yếu từ trường học mà thành. Không nên đồng nhất 
giữa trình độ học vấn với trình độ văn hóa bởi có khi trình độ học vấn cao chưa hẳn đã 
có trình độ văn hóa tương thích. Nhưng giáo dục và đào tạo nói chung, các trường học 
nói riêng phải có sứ mệnh gầy dựng cho người học cả hai loại trình độ ấy. Có được một 
sở học nhất định khi rời trường, đó là trình độ học vấn; sẵn sàng mang tất cả sở học có 
được khi rời trường để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, đó là trình độ văn hóa. 

Muốn nhà trường làm tốt sứ mệnh này, giáo dục và đào tạo cần được ưu tiên đầu 
tư thực sự ngang tầm quốc sách hàng đầu, trước hết là ưu tiên đào tạo người thầy. Trong 
quá trình phục hưng và phát triển văn hóa hiện nay, nhất là khi Hội nghị Văn hóa Toàn 
quốc lần thứ ba đang lan tỏa tác dụng tích cực trên khắp đất nước, một giải pháp quan 
trọng được nhấn mạnh, đề cao là giải pháp nêu gương - cấp trên phải nêu gương cho cấp 
dưới, đảng viên phải nêu gương cho quần chúng, thầy giáo phải nêu gương cho học sinh. 
Từ nhiều năm nay, trong nhà trường nước ta có câu khẩu hiệu rất văn hóa, rất mô phạm 
là “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo”. Đây cũng chính là chữ 
Lễ trong văn hóa học đường, không hề cản trở tư duy phản biện trong giáo dục, thậm chí 
còn thúc đẩy tư duy phản biện khi mỗi thầy cô giáo không chịu bằng lòng với bài giảng 
có sẵn của mình, không ngừng tìm tòi phát hiện để làm cho bài giảng mới hơn, cập nhật 
hơn, nêu gương sáng cho học sinh về tư duy phản biện. Và muốn vậy nguồn nhân lực 
chất lượng cao trong ngành giáo dục và đào tạo cần được quan tâm đầu tư không chỉ khi 
họ được đào tạo ở trường sư phạm mà còn và quan trọng hơn là khi họ đang đứng trên 
bục giảng hàng ngày, đang trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo và qua đó 
đang góp phần gầy dựng văn hóa học đường. 
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*
*        *

Điều đáng chú ý là trong văn hóa, có nhiều việc không đòi hỏi tiền nong gì, không 
cần lo đầu tư/từ đâu, không cần lo đầu tiên/tiền đâu, chỉ cần có cái đầu, cần có nhận thức 
là được. Xin nêu một vài cách làm cụ thể. Năm 2013, người viết bài này được tháp tùng 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đi công tác ở thành phố Yokohama (Nhật Bản). 
Điều bất ngờ và gây ấn tượng nhất đối với tôi và cả đoàn là khi được mời đến địa điểm 
làm việc ở trên lầu, vừa tới chân cầu thang đã nghe tiếng vỗ tay đồng thanh nhịp nhàng 
và kéo dài rất lâu của nam, nữ nhân viên Văn phòng Tòa thị chính Yokohama đang đứng 
dọc cầu thang đón khách. Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhớ lại ấn tượng tương tự 
vào năm 1998, khi tôi tham gia đoàn cán bộ cao cấp của Ban Tổ chức Trung ương Đảng 
sang làm việc tại Trung Quốc và có hôm được bố trí nghỉ đêm tại khách sạn Hồng Kiều, 
thành phố Thượng Hải. Lúc xe chở đoàn chúng tôi vừa dừng trước sảnh khách sạn, đã 
thấy ba cán bộ quản lý khách sạn ra tận cửa xe đón và tặng hoa cho trưởng đoàn, sau đó 
đưa cả đoàn vào phòng lễ tân. Vừa đến cửa phòng, mọi người trong đoàn đều bất ngờ và 
rất ấn tượng khi thấy nhân viên khách sạn đứng thành hàng dài bên nam bên nữ vỗ tay 
không dứt để chào mừng đoàn. Có lẽ động thái vỗ tay như một ứng xử văn hóa đầy ấn 
tượng như vậy không cần phải được đầu tư một đồng ngân sách nào cả, chỉ cần một cái 
đầu - để nghĩ nên làm gì, và một tấm chân tình - để khách có thể nhận ra cái thực lòng 
trong tiếng vỗ tay giòn giã. Liệu các khách sạn ở thành phố mình có thể học tập phong 
cách đón khách của khách sạn Hồng Kiều, Thượng Hải và các cơ quan hành chính, đơn 
vị sự nghiệp Đà Nẵng có thể học tập phong cách đón khách của Văn phòng Tòa thị chính 
Yokohama? Bao giờ có thể có được phong cách đón khách lịch thiệp ấy ở thành phố bên 
sông Hàn đang phấn đấu theo mục tiêu xây dựng thương hiệu “thành phố đáng sống” 
của chúng ta? 

*
*        *

Không phải ngẫu nhiên mà văn hóa thường đồng hành với xã hội. Ở Hội đồng nhân 
dân thành phố có Ban Văn hóa và xã hội; ở Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố cũng 
có Phòng Văn hóa và Xã hội; ở Ủy ban nhân dân thành phố có một phó chủ tịch phụ 
trách lĩnh vực văn hóa và xã hội. Và nhiều người vẫn thường xem các chương trình an 
sinh xã hội ở Đà Nẵng trong hai thập niên qua cũng chính là các chương trình văn hóa, 
thấm đẫm chất văn hóa, được người dân rất đồng thuận, không chỉ đánh giá cao mà còn 
chung tay góp sức cùng thực hiện. Đó là chương trình “Thành phố 5 Không” khởi xướng 
năm 2000 với năm mục tiêu: Không có hộ đói, Không có người mù chữ, Không có người 
lang thang xin ăn, Không có giết người để cướp của và Không có người nghiện ma túy 
trong cộng đồng - sau hai năm, Đà Nẵng tiến hành điều chỉnh hai mục tiêu đầu cho phù 
hợp hơn với thực tế: Không có hộ đặc biệt nghèo và Không có trẻ em bỏ học vì lý do 
kinh tế; đến năm 2016 điều chỉnh mục tiêu Không có người nghiện ma túy trong cộng 
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đồng thành Không có người nghiện ma túy không được kiểm soát trong cộng đồng; và 
đến năm 2020, bổ sung vào mục tiêu Không có học sinh bỏ học vì lý do kinh tế nội dung 
Không có học sinh bị bạo hành và bị xâm hại trong trường học, bị đuối nước, đồng thời 
bổ sung vào mục tiêu Không có giết người để cướp của nội dung Không có băng nhóm 
tội phạm bảo kê, tín dụng đen và đòi nợ thuê. 

Đó là chương trình “Thành phố 3 Có” khởi xướng năm 2005 với ba mục tiêu: Có 
nhà ở, Có việc làm và Có nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Đó là chương trình “Thành 
phố 4 An” khởi xướng năm 2016 với bốn mục tiêu: An ninh trật tự, An toàn giao thông, 
An toàn vệ sinh thực phẩm và An sinh xã hội - đến năm 2020, bổ sung vào mục tiêu An 
sinh xã hội nội dung Không có điểm nóng về môi trường. Mục tiêu khó nhất và liên quan 
nhiều nhất với văn hóa trong quá trình thực hiện ba chương trình an sinh xã hội này ở 
Đà Nẵng là Có nếp sống văn hóa văn minh đô thị, do vậy không phải ngẫu nhiên mà hai 
năm liền - năm 2015 và năm 2016 - Đà Nẵng đã chọn chủ đề của năm là Năm Văn hóa 
văn minh đô thị. Hiện nay cả ba chương trình an sinh xã hội này vẫn đang được Đà Nẵng 
tiếp tục thực hiện góp phần xây dựng thương hiệu của thành phố bên sông Hàn trong 
thập niên thứ ba của thiên niên kỷ mới. Có thể nói trong hai thập niên đầu, ba chương 
trình an sinh xã hội này đã đồng hành cùng người Đà Nẵng trong phát triển, trở thành 
ký ức khó phai mờ, vì thế nên mặc dầu có ý kiến cho rằng có thể tích hợp ba chương 
trình này thành một chương trình “ba trong một”, chẳng hạn tích hợp hai chương trình 
“Thành phố 5 Không” và “Thành phố 3 Có” vào chương trình “Thành phố 4 An” đi đôi 
với việc bổ sung điều chỉnh một số nội dung cho sát hơn với thực tế, nhưng người Đà 
Nẵng quyết định vẫn duy trì cùng lúc cả ba chương trình để lưu giữ dấu ấn nhân văn tốt 
đẹp từng tỏa sáng ở hai thập niên trước, cũng là cách truyền cảm hứng về an sinh xã hội 
trong thập niên thứ ba này.

*
*        *

Phát triển văn hóa - xã hội tương xứng với phát triển kinh tế có nghĩa là cả ba lĩnh 
vực văn hóa, xã hội và kinh tế đều đạt mức phát triển tối đa, đều dựa vào nhau và thúc 
đẩy lẫn nhau để cùng phát triển. Kinh tế thành phố chậm phát triển thì cũng không đủ 
có nguồn lực tài chính để thực hiện thành công các chương trình an sinh xã hội, để tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao trên lĩnh vực văn hóa - kể cả nguồn nhân lực có cái đầu 
để ứng xử cho thật văn hóa trong hoạt động kinh tế. Nhưng kinh tế thành phố cũng sẽ 
không thể phát triển đúng tầm nếu bản thân kinh tế tăng trưởng mà không góp phần đầu 
tư nguồn lực tài chính cho các chương trình an sinh xã hội và tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao trên lĩnh vực văn hóa, càng không thể phát triển đúng tầm nếu thiếu văn hóa 
kinh doanh, nếu không coi trọng chữ Tín trong kinh doanh, nhất là nếu tư duy kiểu mì 
ăn liền “nóng đâu phủi đấy”… 

Trong phát triển kinh tế, cần hết sức tránh lối tư duy nóng đâu phủi đấy, hay nói cho 
đúng hơn, cần tránh lạm dụng lối tư duy tình thế - sản phẩm của thứ văn hóa được mệnh 
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danh là mì ăn liền. Thật ra bản thân tư duy tình thế nhiều lúc được xem là biểu hiện của 
sự linh hoạt nhanh nhạy và cuộc sống không loại trừ thậm chí sẵn sàng chấp nhận dung 
nạp lối tư duy này. Ngay trên lĩnh vực văn hóa ẩm thực đơn thuần thì mì ăn liền hoặc 
trà Lipton hay Nescafé chẳng hạn vẫn có chỗ đắc dụng, bởi con người nhất là con người 
hiện đại cũng lắm khi cần phải ăn nhanh uống vội. Có điều sẽ nguy hại cho phát triển 
kinh tế nếu chúng ta quá lạm dụng tư duy tình thế mà thiếu đi những suy tính căn cơ và 
tầm nhìn dài hơi chiến lược, giống như cuộc đời sẽ trở nên ngán ngẫm xiết bao khi một 
ai đó ngày này sang ngày khác phải dùng bữa với hết mì ăn liền lại đến mì ăn liền, hết trà 
Lipton lại đến trà Lipton, hết Nescafé lại đến Nescafé...

Phát triển văn hóa - xã hội tương xứng với phát triển kinh tế còn có nghĩa là có 
những trường hợp chân ga phải nhường chỗ cho chân phanh, kinh tế phải nhường bước 
cho văn hóa - xã hội. Trong những năm gần đây, Đà Nẵng không ít lần đã làm được điều 
này, chẳng hạn đã dừng phương án xây dựng kho lưu trữ sát chân thành Điện Hải để làm 
công viên, hay đã thương lượng với các nhà đầu tư bất động sản để mở nhiều lối đi xuống 
biển và để mở rộng vườn tượng APEC; hay chủ trương dừng các thủ tục triển khai việc 
đấu giá khu đất A2 mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh và thay vào đó là tiến hành đầu tư 
xây dựng khu cây xanh vườn dạo kết hợp bãi đỗ xe công cộng theo hình thức đầu tư từ 
nguồn ngân sách nhằm mở rộng khuôn viên Nhà bia của Khu di tích lịch sử quốc gia 
Nghĩa trủng Phước Ninh, đồng thời tạo thêm một không gian công cộng… Đương nhiên 
cũng không ít lần Đà Nẵng đã làm điều ngược lại. Dưới ánh sáng Hội nghị Văn hóa Toàn 
quốc năm 2021, hi vọng thời gian tới Đà Nẵng sẽ có thêm những trường hợp chân ga 
nhường chỗ cho chân phanh và không còn những trường hợp chân phanh phải nhường 
chỗ cho chân ga... 

*
*        *

Hiện nay, nhiều người đang đề cập đến công nghiệp văn hóa (the culture industry). 
Thuật ngữ này xuất hiện từ trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trong cuốn sách 
Dialectic of Enlightenment của hai nhà nghiên cứu người Đức là Max Horkheimer và 
Theodor Wiesengrund Adorno xuất bản lần đầu năm 1944. Năm 1982, UNESCO chính 
thức sử dụng thuật ngữ “công nghiệp văn hóa” và đưa ra khái niệm chung: “Công nghiệp 
văn hóa xuất hiện khi các hàng hóa và dịch vụ văn hóa được sản xuất và tái sản xuất, 
được lưu trữ và phân phối trên dây chuyền công nghiệp và thương mại, tức là trên quy mô 
lớn, phù hợp với chiến lược kinh tế hơn là phát triển văn hóa”. Ở nước ta, thuật ngữ “công 
nghiệp văn hóa” được chính thức đề cập trong Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 
6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây 
dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 
nước, và trên cơ sở đó, ngày mồng 8 tháng 9 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định số 1755/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp 
văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo văn bản này, các ngành 
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công nghiệp văn hóa Việt Nam bao gồm: quảng cáo, kiến trúc, phần mềm và các trò chơi 
giải trí, thủ công mỹ nghệ, thiết kế, điện ảnh, xuất bản, thời trang, nghệ thuật biểu diễn, 
mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, truyền hình và phát thanh, du lịch văn hóa. 

Có thể thấy trong 12 lĩnh vực ấy, Đà Nẵng chúng ta hoàn toàn đủ năng lực cạnh 
tranh trên các lĩnh vực kiến trúc, thủ công mỹ nghệ, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp 
ảnh và triển lãm, truyền hình và phát thanh, du lịch văn hóa. Tôi xin đi sâu vào hai lĩnh 
vực thủ công mỹ nghệ và truyền hình và phát thanh. Về thủ công mỹ nghệ, lợi thế cạnh 
tranh của Đà Nẵng là có một di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia được công nhận 
năm 2014 - Nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước với rất nhiều nghệ nhân tài hoa thổi 
hồn vào đá, trong đó có Nghệ nhân Nguyễn Long Bửu - nghệ nhân đầu tiên của ngành 
điêu khắc đá Việt Nam được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân 
năm 2016, và đặc biệt có một hình thức xã hội hóa văn hóa rất đáng quý là Dự án Điêu 
khắc Đà Nẵng gắn với nhà điêu khắc Na Uy Oyvin Storbaekken chính thức hoạt động từ 
tháng 3 năm 2003 do Bộ Ngoại giao Na Uy, sau đó là Cơ quan Hợp tác Phát triển Na Uy 
với sự quản lý của đại diện Tổ chức Cứu trợ Nhà thờ Na Uy tại Việt Nam là Tổ chức Bắc 
Âu Trợ giúp Việt Nam tài trợ toàn bộ kinh phí và tiếp theo dự án này là Quỹ Điêu khắc 
Đà Nẵng được thành lập năm 2009 - một tổ chức phi chính phủ/phi lợi nhuận, hoạt động 
vì sự phát triển văn hóa và nghệ thuật điêu khắc của Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói 
chung. Theo tôi nên có kế hoạch phát huy các lợi thế cạnh tranh này để góp phần phát 
triển công nghiệp văn hóa của Đà Nẵng.

Về lĩnh vực truyền hình và phát thanh, Đà Nẵng cũng có nhiều lợi thế cạnh tranh 
khi trên địa bàn thành phố không chỉ có Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng mà 
còn có VTV8 là kênh truyền hình quốc gia khu vực miền Trung - Tây Nguyên, có Cơ 
quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực miền Trung và có Hội Điện ảnh Đà 
Nẵng trực thuộc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố - một trong ba Hội 
Điện ảnh địa phương trong cả nước. Đà Nẵng không có thế mạnh về phim truyện nhưng 
lại có thế mạnh về phim tài liệu truyền hình với những đạo diễn tài năng như Huỳnh 
Hùng, Trương Vũ Quỳnh, Đoàn Hồng Lê, Dương Mộng Thu… Không phải ngẫu nhiên 
mà trong cuộc tọa đàm với chủ đề “Văn nghệ sĩ Đà Nẵng góp phần xây dựng thương 
hiệu văn hóa của thành phố” tổ chức hồi cuối tháng 3 năm 2021, Chủ tịch Hội Điện ảnh 
Đà Nẵng Trà Xuân Phương đã hiến kế với lãnh đạo thành phố thông qua tham luận Để 
Đà Nẵng trở thành một trung tâm liên hoan phim tài liệu quốc tế. Ý tưởng này đã được 
lãnh đạo thành phố chấp nhận, Sở Văn hóa và Thể thao cũng đang làm việc với Cục Điện 
ảnh - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nếu Đà Nẵng phấn đấu sớm trở thành một Busan 
trên lĩnh vực phim tài liệu thì không chừng sẽ tạo thêm được một điểm đến hấp dẫn về 
du lịch giống như thành phố cực nam của Hàn Quốc, đồng thời cũng góp phần đáng kể 
vào sự phát triển công nghiệp văn hóa thành phố.   

*
*        *
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  Về văn học và nghệ thuật - hợp phần quan trọng của văn hóa, trong khuôn khổ 
tham luận này, ngoài hai loại hình mỹ thuật và điện ảnh vừa đề cập, chỉ xin nhắc lại một 
đề xuất đã nêu trên Báo Đà Nẵng ngay sau khi Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021 
vừa bế mạc: định kỳ hàng năm, Hội đồng nhân dân thành phố nên tổ chức một hoặc 
hai cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề về phục hưng và phát triển văn hóa nhằm lắng nghe 
ý kiến của những cử tri là người người hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ 
thuật trực tiếp đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn học 
nghệ thuật; đồng thời cũng là dịp để đại biểu dân cử đối thoại với những người lao động 
sáng tạo trên lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật 
thành phố Đà Nẵng sẽ chủ động phối hợp với Ban Văn hóa và Xã hội - Hội đồng nhân 
dân thành phố chuẩn bị thật chu đáo để cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề này đạt kết quả 
như mong đợi. 

*
*        *

Trên đây là một số việc Đà Nẵng cần làm để biến chủ trương “Văn hóa phải được 
đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” nêu trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 
9 (khóa XI) thành hiện thực sinh động trên chặng đường Đà Nẵng phấn đấu trở thành 
một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á vào năm 
2030, cũng là để góp phần lan tỏa tác động tích cực của Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 
2021./.
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ
ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN ĐẾN 

☐  Bà LÊ THỊ BÍCH THUẬN*

* Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng.

Thực hiện quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết Trung ương 
2 (khóa VIII) và Nghị quyết số 29-NQ/TW, các nghị quyết, chương trình 
hành động, kế hoạch phát triển của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân thành phố, kế thừa và phát huy những thành quả của giáo dục và đào tạo 
(GDĐT) tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ), các thế hệ lãnh đạo, thầy và trò ngành GDĐT 
thành phố không ngừng nỗ lực, phấn đấu tiếp tục xây dựng sự nghiệp GDĐT quê hương 
ngày càng ổn định và phát triển. Cùng với những thành tựu đáng kể về kinh tế - xã hội, 
sự nghiệp GDĐT của thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua đã có những chuyển biến 
vượt bậc, toàn diện, đáng khích lệ.

Công tác tham mưu được ngành thực hiện kịp thời, đúng hướng. Các cuộc vận 
động, các phong trào thi đua được ngành triển khai có hiệu quả. Mạng lưới trường lớp 
các cấp học, bậc học được quy hoạch vừa phù hợp với hệ thống giáo dục quốc dân, vừa 
đáp ứng với phát triển quy mô, với yêu cầu phát triển đô thị và nhu cầu học tập của mọi 
người dân, mọi lứa tuổi trên địa bàn thành phố. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 
dục (CBQLGD) của ngành ngày một phát triển về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức 
và trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. 

Nhiều năm qua, ngành GDĐT đã quyết tâm xây dựng nhiều giải pháp đột phá 
nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Toàn ngành vừa phải quan tâm đến giáo 
dục đại trà vừa thực hiện chính sách phát hiện, tuyển chọn đào tạo, bồi dưỡng học sinh 
giỏi, học sinh năng khiếu, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát 
triển của thành phố. Đặc biệt, gần đây, trước sự bùng phát của dịch COVID-19, ngành 
đã chủ động chuyển trạng thái hoạt động, thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp để hoàn 
thành mục tiêu kép: vừa phòng, chống dịch hiệu quả, bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh 
viên và đội ngũ nhà giáo, CBQLGD vừa hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch. 
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Các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng tiếp tục tập trung đổi mới chương trình đào 
tạo, phương pháp đào tạo, đánh giá kết quả học tập của người học gắn với chuẩn năng lực 
phù hợp Khung trình độ quốc gia, thúc đẩy hội nhập quốc tế về giáo dục nghề nghiệp; 
tiếp tục mở rộng quy mô, đa dạng hóa các ngành nghề, hình thức và các chương trình 
đào tạo gắn với việc bảo đảm chất lượng đào tạo, phù hợp với khả năng cung ứng nhân 
lực của cơ sở đào tạo và quy hoạch phát triển nhân lực của bộ, ngành và địa phương; 
nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn 
đào tạo với nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài nước; ưu tiên đầu tư 
một số trường, ngành đào tạo chất lượng cao; tạo các hoạt động gắn kết, giao lưu giữa các 
trường, các doanh nghiệp...

Giáo dục khuyết tật, giáo dục dân tộc cũng được ngành tập trung nâng cao chất 
lượng và quan tâm nhiều hơn. Ngành đã kịp thời phối hợp với các sở, ngành tham mưu 
lãnh đạo thành phố các chính sách nhằm khuyến khích, động viên giáo viên và học sinh 
trong giảng dạy và học tập.

Công tác phối hợp của ngành GDĐT với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể được 
đánh giá là chặt chẽ, thường xuyên. Việc thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an”, công 
tác giáo dục đạo đức, lối sống, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, vệ sinh 
an toàn thực phẩm... được triển khai dưới nhiều hình thức và mang lại hiệu quả tốt. 
Liên ngành và các quận, huyện, xã, phường kiên trì thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU ngày 
10.8.2009 của Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia 
đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; kết quả cụ thể, hiện nay, thành phố không có học sinh 
tiểu học bỏ học; không có học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn. Đà Nẵng được Bộ 
GDĐT biểu dương là một trong những địa phương đi đầu cả nước về công tác ngăn chặn 
học sinh bỏ học - một nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ an sinh xã hội của thành phố.

Trong suốt thời gian qua, ngành GDĐT luôn nhận sự quan tâm của lãnh đạo thành 
phố, sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành và các tổ chức, hội, đoàn thể nên ngành 
có được những thành tựu đáng kể.

Trong thời gian sắp đến, để nâng cao hơn nữa chất lượng của ngành cũng như để kế 
thừa và phát huy thành quả đạt được, ngành GDĐT cần tiếp tục thực hiện các nội dung 
sau:

Toàn ngành tiếp tục triển khai hiệu quả Kết luận số 51-KL/TW ngày 30.5.2019 của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 
XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc 
tế”; đẩy mạnh việc thực hiện các chủ trương đổi mới của các cấp; triển khai hoàn thành 
các mục tiêu chương trình, kế hoạch, đề án đã được phê duyệt; tập trung thực hiện đảm 
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bảo các yêu cầu, điều kiện thiết yếu phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 
theo đúng lộ trình.

Tập trung rà soát, dự báo quy mô phát triển, quy hoạch đất dành cho giáo dục theo 
Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 22.5.2015 của Thủ tướng Chính phủ; công khai đất quy hoạch 
để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng trường lớp mầm non, 
phổ thông. Thực hiện dồn dịch các điểm trường lẻ, sáp nhập các cơ sở giáo dục có quy mô 
nhỏ bậc mầm non, phổ thông tại các quận, huyện. Sắp xếp, phát triển mạng lưới trường 
lớp theo cơ cấu hợp lý giữa các ngành học, cấp học theo Đề án quy hoạch tổng thể của 
thành phố. Xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục 
phổ thông 2018; bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục 
phổ thông giai đoạn 2017 - 2025; đặc biệt việc thực hiện Đề án xây dựng, nâng cấp, mở 
rộng trường học giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tiếp tục đầu tư 
xây dựng hệ thống phòng ngoại ngữ, phòng học bộ môn, trang thiết bị hiện đại. Phấn đấu 
sớm đạt mục tiêu 100% trường tiểu học dạy học 2 buổi/ngày, tăng tỷ lệ trường học đạt 
chuẩn quốc gia theo chỉ tiêu đã xác định.

Tiếp tục triển khai các giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQLGD 
đáp ứng yêu cầu đổi mới GDĐT, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, hợp lý về cơ cấu, 
giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ. Đặc biệt, trong tình hình mới, toàn ngành thực hiện các giải 
pháp sáng tạo, phù hợp nhằm xây dựng hình ảnh người Thầy mẫu mực về phẩm chất, đạo 
đức, lối sống. Thực hiện rà soát, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD các 
cấp học, xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển hợp lý; phát 
hiện những nhân tố tích cực để xây dựng đội ngũ cốt cán, quy hoạch cán bộ nguồn; tiếp tục 
đào tạo, bổ sung, kịp thời thay thế những CBQLGD nghỉ hưu hoặc chuyển công tác; tuyển 
dụng giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng nhà giáo giảng dạy theo định mức quy 
định công tác tại các đơn vị, trường học. Triển khai lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào 
tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP 
ngày 30.6.2020 của Chính phủ; thực hiện bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao 
năng lực quản lý, giảng dạy đáp ứng yêu cầu chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo 
viên các cấp học và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Chủ động xây dựng và triển khai linh hoạt các phương pháp dạy học phù hợp với 
tình hình thực tế hiện nay nhằm nâng cao chất lượng GDĐT. Chú trọng giáo dục lý 
tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất nhằm nâng 
cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc học sinh. Bảo đảm các biện pháp an toàn thực phẩm trong 
các cơ sở giáo dục; đảm bảo về chất lượng và số lượng bữa ăn theo nhu cầu độ tuổi ở các 
cơ sở bán trú gắn với phong trào nâng cao chất lượng dinh dưỡng, phát triển tốt thể chất 
cho trẻ, phòng chống suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thừa cân. Thực hiện việc kiểm tra, 
đánh giá học sinh một cách nghiêm túc, khách quan. Quan tâm công tác phụ đạo học sinh 
yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu; phát huy hơn nữa vai trò của Trường 
THPT chuyên Lê Quý Đôn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục học sinh giỏi, học 
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sinh năng khiếu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và khu vực.

Theo dõi, phối hợp, hướng dẫn các trường đại học ngoài công lập nhằm tổ chức 
các quy định về tuyển sinh và đào tạo, xây dựng chuẩn chương trình đào tạo các nhóm 
ngành, các lĩnh vực đào tạo thuộc các trình độ của giáo dục đại học; đẩy mạnh nghiên 
cứu khoa học, thúc đẩy công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín, ưu tiên các 
nghiên cứu ứng dụng chuyển giao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; gắn với đầu 
tư phát triển các phòng thí nghiệm và đào tạo sau đại học; tăng cường kiểm định chất 
lượng chương trình đào tạo và hợp tác quốc tế, ưu tiên phát triển các chương trình đào 
tạo chất lượng quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh.

Nâng cao nhận thức, tăng cường công tác quản lý đối với giáo dục hướng nghiệp và 
định hướng phân luồng học sinh phổ thông theo Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định 
hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” của thành 
phố. Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25.5.2021 của Thủ tướng Chính 
phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 
2021 - 2030 và Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục. Triển khai 
hiệu quả cơ sở dữ liệu toàn ngành, tích hợp các hệ thống thông tin quản lý ngành hiện 
có vào cơ sở dữ liệu ngành; xây dựng và triển khai cơ sở dữ liệu giáo dục và học bạ điện 
tử trong toàn ngành. Triển khai thí điểm mô hình giáo dục điện tử, lớp học thông minh. 
Triển khai xây dựng và sử dụng có hiệu quả Khung kiến trúc ứng dụng công nghệ thông 
tin ngành GDĐT thành phố. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông về các chủ trương, 
chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về GDĐT, về các quy định của ngành đến mọi 
tầng lớp nhân dân nhằm tranh thủ sự ủng hộ và tham gia của người dân trong việc thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển giáo dục. 

Tăng cường việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở GDĐT. Tiếp 
tục rà soát việc phân công trách nhiệm cho người đứng đầu các đơn vị, trường học theo các 
văn bản hướng dẫn hiện hành. Nghiên cứu xây dựng mô hình trường học tự chủ tại một số 
đơn vị, trường học có đủ các điều kiện để triển khai thực hiện sau khi có văn bản hướng dẫn 
của các cấp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý giáo dục, việc thực 
hiện nhiệm vụ tại các địa phương, các cơ sở giáo dục; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 
và thông báo công khai trước công luận.

Đẩy mạnh hơn nữa hội nhập quốc tế thông qua việc hợp tác với các cơ sở giáo dục 
nước ngoài. Tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư của nước ngoài ở các 
bậc học, ngành học, các chương trình liên kết giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo. 
Kiểm tra thường xuyên hoạt động tư vấn du học của các đơn vị đã được cấp phép, chấn 
chỉnh các đơn vị chưa được cấp phép hoạt động tư vấn du học. Tăng cường năng lực 
ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, trong đội ngũ cán bộ, công chức, giáo viên theo chuẩn 
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nghề nghiệp, trong nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học, tăng số lượng các 
chương trình giảng dạy bằng tiếng nước ngoài, liên kết đào tạo với các trường đại học 
nước ngoài có uy tín; nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Với thành tựu đạt được, bằng ý chí, năng lực và kinh nghiệm của toàn thể đội ngũ, 
GDĐT thành phố Đà Nẵng đang hướng về tương lai với quyết tâm tổ chức thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng 
ngày càng tươi đẹp.
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THƯỜNG XUYÊN XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, 
VỮNG MẠNH LÀ NHÂN TỐ QUAN TRỌNG BẢO ĐẢM

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THÀNH PHỐ
☐ Ông VÕ CÔNG TRÍ*

* Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.
1 Nhiều tài liệu viết: kinh phí hoạt động của cả thành phố Đà Nẵng lúc ấy không bằng kinh phí của 

công ty vệ sinh của thành phố Hải Phòng.

Đà Nẵng là thành phố nằm ở khoảng giữa trên con đường thiên lý Bắc - 
Nam, nhiều người biết đến thành phố bởi đây là mảnh đất phên dậu của 
Tổ quốc. Theo chiều dài lịch sử, vùng đất này đã có vài lần điều chỉnh địa 

giới, địa danh. Ngày 01.01.1997 là một mốc son mới, đánh dấu hành trình phát triển và 
định hình tương lai của một thành phố trẻ, năng động, giàu ý chí và khát vọng vươn lên. 

Trước ngày ấy, thành phố là đô thị loại 3 thuộc tỉnh, là vùng trũng phát triển của 
cả nước. Cơ sở hạ tầng thấp kém, đời sống văn hóa - xã hội nghèo nàn.1 Những bãi biển 
phơi mình trong mưa nắng như kéo dài thêm vẻ hoang sơ, vắng lặng. Dòng sông Hàn 
chỉ có một chiếc cầu bắc qua và những chuyến phà ọc ạch như chia cắt thành phố thành 
2 nửa. Xóm nhà chồ ven bờ Đông sông Hàn chẳng biết có từ bao giờ, nhưng cũng có thể 
xem là hình ảnh biểu trưng cho một thành phố không quy hoạch và cuộc sống cơ hàn của 
người dân thành phố thuở ấy.

Thế rồi bỗng chốc, thành phố đã trở mình, khoác lên người chiếc áo mới rực rỡ. 25 
năm thời gian thực, tương ứng với 5 nhiệm kỳ của Đảng bộ, thành phố vận hành theo 
cơ chế đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. 25 năm không phải là dài đối với lịch 
sử một vùng đất, nhưng cũng đủ để thành phố thay da đổi thịt. Cơ cấu kinh tế được điều 
chỉnh và tăng trưởng nhanh; các ngành dịch vụ, du lịch, tăng trưởng xanh, công nghiệp 
công nghệ cao có nhiều đột phá. Cơ sở hạ tầng phát triển mạnh, các khu dân cư khang 
trang mọc lên, không gian đô thị tăng gấp 4 lần so với năm 1997. Các nguồn lực xã hội 
được phát huy. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân cải thiện đáng kể. An ninh, trật 
tự được thiết lập lại. Môi trường văn hóa lành mạnh dần hình thành. Vai trò của Mặt trận 
và các tổ chức chính trị - xã hội được đề cao. Thành phố triển khai nhiều chính sách an 
sinh xã hội mang đậm tính nhân văn. Những chương trình “Thành phố 5 không”, “Thành 
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phố 3 có”, “Thành phố 4 an” gây không ít ngạc nhiên cho du khách. Đà Nẵng tự hào với 8 
lần dẫn đầu cả nước về Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và 5 lần liên tiếp giữ vị 
trí quán quân. Thương hiệu Đà Nẵng được cả nước biết đến và ngợi khen. 

Những người lần đầu tiên đến Đà Nẵng biết đây là vùng đất kiên trung trong sự 
nghiệp giữ nước và nay rất năng động trong xây dựng và phát triển. Bạn bè vài năm tới 
Đà Nẵng một lần thì không khỏi ngạc nhiên với những thay đổi nhanh chóng trên mảnh 
đất này. Những người con của thành phố xa quê lâu ngày trở về thì như bị lạc ngay trên 
đường phố quê hương của mình. 

Sáu năm sau ngày trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã được công nhận là đô thị loại 
I cấp quốc gia1, Bộ Chính trị khóa IX ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng 
và phát triển thành phố trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với Nghị 
quyết này, Bộ Chính trị khẳng định những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân 
thành phố đạt được đã góp phần quan trọng vào thành công của sự nghiệp xây dựng, bảo 
vệ và phát triển chung của đất nước. Quan trọng hơn, Bộ Chính trị đã giao cho Đà Nẵng 
sứ mệnh tiên phong đổi mới để trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước; một 
trung tâm công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ… của miền Trung - Tây Nguyên. Sự 
kỳ vọng và gởi gắm của Trung ương đối với thành phố quả là rất lớn. Bởi vì, qua lịch sử 
hình thành và phát triển, vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, anh hùng 
và hiếu học này là nơi hội tụ và kết tinh sinh động, đa dạng các giá trị văn hóa, tinh thần 
của nhân dân các dân tộc anh em, luôn xứng đáng là mảnh đất địa linh nhân kiệt, ở nơi 
đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. Nhân dân Quảng Nam, Đà Nẵng luôn xứng đáng với sự 
giao phó và tin cậy của đồng bào cả nước. 

Giờ đây, 25 năm nhìn lại, với những thành tựu đạt được, dễ nhận thấy chủ trương 
chia tách tỉnh, đưa Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là hoàn toàn 
đúng đắn, không chỉ cho Đà Nẵng, cho Quảng Nam mà còn đáp ứng yêu cầu phát triển 
mới của đất nước. Thành tựu đó cũng là kết tinh của bao trí tuệ, công sức, tâm huyết và 
những trăn trở, phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân 
thành phố. Nhưng trên hết, đó là sự lãnh đạo, dẫn dắt của Đảng bộ thành phố, với vai trò 
là kiến trúc sư trưởng của công cuộc kiến thiết 25 năm qua. Đảng bộ rất quyết tâm, quyết 
liệt trong chỉ đạo, điều hành; biết giải quyết những vấn đề bức xúc trong dân, khai thác 
các nguồn lực từ con người, tài nguyên, đất đai để phát triển. Nhiều chủ trương, chính 
sách hợp lòng dân phát ra từ các cấp ủy đảng đã tập hợp được lực lượng, nhân lên sức 
mạnh, thắp sáng niềm tin về tương lai phát triển của thành phố. Đảng bộ đã lãnh đạo 
thực hiện tốt chủ trương gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, quan tâm 
nhân tố con người, chú trọng đầu tư cho giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế; 
tích cực thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng xã hội bình an. Các 
cấp ủy đảng đã làm tốt vai trò hạt nhân đoàn kết, tạo dựng sự đồng thuận, khai thác tiềm 

1 Ngày 15.07.2003, Chính phủ công nhận Đà Nẵng là đô thị loại I.
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năng, lợi thế, huy động nội lực, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài để xây dựng và phát 
triển thành phố. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, từ cấp ủy cơ sở đến Thành ủy, mỗi nơi, mỗi cấp 
đều nghĩ cách làm mới, phù hợp, sáng tạo, gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa cấp trên và cấp 
dưới; giữa cơ quan Đảng với cơ quan chính quyền, đoàn thể. Chính thực tiễn đó đã hun 
đúc, trui rèn để đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng trưởng thành; hệ thống chính trị 
được củng cố; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. 

Với những nỗ lực không ngừng, 15 năm sau ngày Bộ Chính trị khóa IX ban hành 
Nghị quyết 33-NQ/TW, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã kiến tạo nên hình hài mới, 
với dáng dấp một đô thị văn minh, hiện đại, sáng ngời cho thành phố Đà Nẵng. Vai 
trò động lực phát triển của thành phố, với sức lan tỏa trong khu vực miền Trung - Tây 
Nguyên dần định hình. Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX nhấn mạnh: 
“Đà Nẵng từng bước khẳng định vai trò là đô thị lớn, đầu tàu, động lực phát triển, trung 
tâm kinh tế - xã hội của miền Trung - Tây Nguyên và cả nước”.1 Lý giải cho những thành 
công của Đà Nẵng, nhiều người cho rằng, phải có sự đầu tư xứng tầm, phải có khát vọng 
vươn lên mãnh liệt, và phải có một tình yêu cháy bỏng mới biến một Đà Nẵng chồng 
chất khó khăn thành một đô thị ngăn nắp như bây giờ. Hiểu thế nào cũng đúng, nhưng 
có một thực tế là, Đà Nẵng đã có một chính sách khai thác quỹ đất đúng để phát triển, 
và cũng có một loại quỹ một nghìn lần quý hơn đất, đó là lòng dân. Bài học sâu sắc nhất 
được rút ra trong chặng đường đã qua là bài học “dân là gốc”; mọi chủ trương, chính sách 
phải hướng về nhân dân, phục vụ nhân dân. Thành quả lớn nhất mà thành phố tạo dựng 
được là lòng dân. 

Bây giờ, Đà Nẵng quyến rũ du khách gần xa không chỉ bởi những bãi biển đẹp; 
những con đường rộng mở; những khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng; những chiếc 
cầu lung linh in bóng xuống sông Hàn; những đặc sản dân dã mà chế biến tinh tế; những 
lễ hội hút hồn du khách bởi chiều sâu văn hóa… mà còn bởi con người ở đây. Con người 
Đà Nẵng mang trong mình bản tính kiên cường của cha ông, năng động, sáng tạo của 
thời thế và giàu nghĩa tình. Nhiều người nói, họ đến Đà Nẵng và vẫn muốn đến Đà Nẵng 
là vì con người ở đây. Những chủ nhân sáng tạo nên giá trị mới của thành phố hẳn đã 
không phụ lòng tin yêu của mọi người.

Giờ đây, khi ngồi trước ngọn nến lung linh trong đêm sinh nhật tuổi 25 của mình, 
Đà Nẵng đang nghĩ gì? Một dấu mốc lịch sử sắp qua. Một tương lai đang mở ra phía 
trước. Nếu như năm 1997, khi mới ra riêng, Đà Nẵng phải đối đầu với cuộc khủng hoảng 
tài chính - tiền tệ khu vực và suy thoái kinh tế - tài chính toàn cầu, sau đó lại phải gồng 
mình chống chịu thiên tai, bão lụt liên miên (Chanchu, Xangsane…), thì nay, sau khi đón 
nhận Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX, đại dịch COVID-19 đã đẩy kinh 
tế - xã hội thành phố lùi về năm 2018.  

1 Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24.01.2019 của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển 
thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
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Đó hẳn là thách thức lớn, quá lớn. Nhưng gió to thì diều mới bay cao. Sóng càng to, 
gió càng mạnh thì người cầm lái càng phải vững tay chèo. Đà Nẵng đi lên từ điểm xuất 
phát thấp, quy mô kinh tế nhỏ, sức cạnh tranh chưa thật mạnh, muốn đứng vững và phát 
triển trong cuộc hội nhập, cạnh tranh này, không gì bằng phát huy sức mạnh đoàn kết 
nội bộ, tạo dựng sự đồng thuận vững chắc của cộng đồng cư dân Đà Nẵng đến từ mọi 
nguồn; bằng sự nỗ lực vượt bậc; sự năng động, sáng tạo cao nhất của mỗi người, mọi tổ 
chức và doanh nghiệp Đà Nẵng. Suy cho cùng, sự cống hiến, sức sáng tạo của người dân 
thành phố là mạch nguồn làm nên sức mạnh, vẻ đẹp, sự lan tỏa và sức hút của thành phố. 
Nhưng trước hết, trên hết, Đảng bộ - người lãnh đạo, dẫn dắt, truyền cảm hứng cho sự 
nghiệp xây dựng thành phố - không gì hơn là phải thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn 
mình cho xứng tầm.

Đảng bộ thành phố được thành lập từ rất sớm, từ ngày 28.03.1930 và đã cùng với 
toàn Đảng, trưởng thành qua những cuộc trường chinh máu lửa trong đấu tranh giải 
phóng dân tộc, thống nhất đất nước và gian nan đi vào công cuộc xây dựng, bảo vệ đất 
nước ngày nay. Đó cũng là quá trình xây dựng, chỉnh đốn, tôi luyện liên tục để hoàn 
thiện, cả bản lĩnh, năng lực và sức chiến đấu của mình. Ngày nay, trước nhiệm vụ vẻ vang 
mà nhân dân thành phố giao cho, Đảng bộ phải thích ứng với nhiệm vụ mới, nhưng cũng 
đừng cố đi tìm cái mới để đổi mới công tác xây dựng Đảng, trong khi nhiều việc phải làm 
thường xuyên, nhiều chủ trương, hướng dẫn của Trung ương, của Thành ủy chưa được 
làm tốt. Hãy bám Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng và Nghị quyết Đại hội XXII của Đảng bộ thành phố, làm cho tinh thần, nội dung 
Nghị quyết thấm sâu trong mỗi tổ chức, trong từng cán bộ, đảng viên và người dân, từ đó 
tìm ra giải pháp, hóa giải mục tiêu, nhiệm vụ thành chương trình, kế hoạch để thực hiện 
sáng tạo, với quyết tâm cao. 

Một Đảng bộ hay một tổ chức đã trưởng thành, dù dày dạn kinh nghiệm hay bản 
lĩnh như thế nào, cuối cùng rồi cũng phải được đo đếm năng lực lãnh đạo qua năng lực 
tổ chức thực hiện, đưa chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống. Mà việc này thì chủ yếu 
là trách nhiệm của các cấp chính quyền. Vậy nên, muốn thành công, Đảng bộ phải tập 
trung sức xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, năng lực tổ chức thực hiện 
của chính quyền, hướng chính quyền vào phục vụ nhân dân. Chính quyền mạnh là Đảng 
mạnh. Nhân dân luôn sáng suốt và công bằng. 

Trước đây, hơn 100 nghìn hộ gia đình đã đập phá nhà cửa ra đi, giao mặt bằng cho 
thành phố, đâu phải ai cũng đồng thuận và được hưởng lợi như nhau. Những ngày ấy, cán 
bộ thành phố đã phải lăn lộn theo công trình, chủ động lắng nghe, sẻ chia, đối thoại với 
người dân để tìm ra tiếng nói chung, tạo cho họ một không gian để góp sức cùng dựng 
xây thành phố. Lạ thay, có những người không hài lòng về việc riêng, nhưng lại rất sẵn 
lòng góp sức xây dựng thành phố. Bởi, trong sâu thẳm, ai chẳng có những hạt mầm tích 
cực. Làm sao hóa giải tất cả những khác biệt để mồ hôi của mọi lớp người đều hòa quyện 
vào nhau, tạo nên bức tranh sống động, nhiều màu về một thành phố trẻ đang vươn 
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mình đi tới. Để rồi ai cũng có được niềm vui nho nhỏ khi mỗi chiều dạo bước bên sông 
Hàn; ai cũng có nụ cười rạng rỡ mà không phải ngượng ngùng vì những phiền muộn, lo 
âu hay bất bình, chống đối đã qua. 

Bài học về công tác tư tưởng, vận động nhân dân hẳn vẫn còn giá trị cho thời kỳ 
phát triển mới của thành phố. Bài học nhắc chúng ta nhớ đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo 
linh hoạt, sáng tạo của Đảng bộ các cấp, với tinh thần trách nhiệm cao, cùng sự tận tụy, 
quên mình của một lớp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cùng thời. Đó là thế 
hệ cán bộ biết nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, có khát vọng và dấn thân vì sự 
nghiệp chung của Đảng, của dân. Dù công tác trong cơ quan Đảng, chính quyền hay 
đoàn thể; ở cấp thành phố hay quận huyện, xã phường, họ đều bám sát thực tiễn, gắn bó 
mật thiết với nhân dân, có thừa tình cảm, nhưng rất quyết liệt hành động, luôn tìm cách 
hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thời kỳ mới, với những đòi hỏi cao hơn, nhưng những 
phẩm chất đó vẫn rất cần vun đắp cho mỗi người cán bộ hôm nay. Suy cho cùng, họ mới 
là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp này.

Có đội ngũ cán bộ tốt, giữ vững được các nguyên tắc tổ chức đảng và kỷ luật, kỷ 
cương trong Đảng, hẳn sẽ có phong trào tốt. Thời kháng chiến, cán bộ, đảng viên xông 
vào nơi gian khổ, ác liệt nhất để vận động nhân dân, cùng ăn, cùng ở với dân thì được 
dân bảo vệ, che chở, cơ sở cách mạng không bị phá vỡ, phong trào nhờ đó được duy trì. 
Bây giờ, liệu có được bao nhiêu cán bộ lãnh đạo lắng nghe suy nghĩ của nhân viên dưới 
quyền; chính quyền cơ sở và tổ chức đảng có biết người dân suy nghĩ gì không. Không 
gần gũi, không lắng nghe, không hiểu người dân, cấp dưới nghĩ gì,… thì làm sao vận 
động được, làm sao làm tốt công tác tư tưởng. Đã không lãnh đạo bằng nêu gương, bằng 
thuyết phục, bằng sự gần gũi, sẻ chia thì ắt sẽ lãnh đạo bằng mệnh lệnh, bằng áp đặt. 
Thời đại công nghệ số phát triển như hiện nay, có nhiều cách để phản ứng hay giãi bày sự 
không hài lòng, nếu không khéo, rất dễ bị lợi dụng. Với con người, quan trọng nhất vẫn 
là sự chân thành.

25 năm nhìn lại, chúng ta tự hào với gương mặt mới của thành phố. Chúng ta có 
quyền nói rằng, thắng lợi của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước và thành phố cũng 
đồng thời là thắng lợi của công tác xây dựng Đảng. Vậy thì, hãy thường xuyên chăm lo 
xây dựng Đảng, chung tay góp sức làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng tầm với 
vai trò, trách nhiệm lãnh đạo vẻ vang của Đảng./. 
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XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRONG THỜI ĐẠI TOÀN CẦU HÓA

VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

☐ BAN TỔ CHỨC THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG

1. Đặt vấn đề

Từ khi Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, những yêu cầu, thách 
thức mới đặt ra càng nhiều và cao hơn. Một nội dung quan trọng, có vai trò “bản lề” 
nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố được đề ra ngay sau thời điểm 
chia tách là tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 
để thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, quy định của 
Nhà nước về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Với ý nghĩa đó và trên cơ sở định hướng bồi dưỡng, đào tạo cán bộ là không 
ngừng củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng công vụ, khả năng thích ứng trong sự phát 
triển liên tục của tình hình, nhiệm vụ mới; công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 
khu vực công của thành phố trong thời gian qua không chỉ dừng lại ở việc khắc phục sự 
hẫng hụt, bổ sung kiến thức, kỹ năng công vụ nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt mà đã 
được định hướng tới các mục tiêu phát triển nguồn nhân lực có tính bền vững và lâu dài. 
Để hiện thực hóa mục tiêu này, thời gian qua, thành phố đã rất chú trọng và dành nguồn 
lực lớn để thực hiện chiến lược phát triển về chất và lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản 
lý, đội ngũ công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. 

Căn cứ Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành và triển 
khai có hiệu quả Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 15.12.1997 về thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 3. Các cấp ủy Đảng đã tuân thủ và thực hiện tốt nguyên tắc Đảng 
thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy vai trò 
trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu về công tác cán bộ. Theo đó, đã chủ động 
xây dựng, cụ thể hóa các quy định của Trung ương về công tác cán bộ và đảm bảo phù 
hợp với thực tiễn, đặc thù đội ngũ cán bộ của thành phố. Đến nay có thể khẳng định công 
tác tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ của thành phố trong 
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những năm gần đây được thực hiện đúng quy trình, quy chế và dần đi vào nề nếp. Với 
những cách làm mới, sáng tạo và tuân thủ, bám sát các chủ trương, nghị quyết, quy định 
của Trung ương về công tác cán bộ, thành phố đã cơ bản xây dựng được đội ngũ cán bộ 
có chất lượng, bản lĩnh về chính trị, vững vàng về chuyên môn, có tư duy đổi mới, thích 
nghi với cơ chế thị trường; đây là yếu tố góp phần quan trọng vào tiến trình xây dựng và 
phát triển thành phố trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, so với yêu cầu, đòi hỏi về đội 
ngũ nhân lực khu vực công trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư; thành phố cần quan tâm đầu tư nhiều nguồn lực hơn nữa, 
cần sớm nhận diện và có những quyết sách mang tầm chiến lược, dài hạn để tiếp tục phát 
triển đội ngũ nhân lực khu vực công đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới.

2. Xu thế thời đại và yêu cầu đối với nguồn nhân lực

Trong xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày nay, những diễn biến trên 
thế giới có ảnh hưởng lớn và chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình phát triển của 
mỗi quốc gia với những cơ hội và thách thức mới. Vì vậy, xem xét bối cảnh quốc tế, phân 
tích những xu thế lớn của thế giới trong tầm nhìn dài hạn là rất cần thiết khi xây dựng 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nói chung và chiến lược phát triển khoa học và công 
nghệ nói riêng của đất nước, trong đó có vấn đề xây dựng và sử dụng đội ngũ nhân lực có 
trình độ chuyên môn cao. Có thể nêu một vài xu thế lớn của thời đại như sau:

- Xu thế phát triển bằng giáo dục và khoa học - công nghệ

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ với các ngành khoa học, công nghệ mũi 
nhọn, sử dụng các công nghệ cao như: tin học, điện tử, viễn thông; điện tử và tự động hóa; 
công nghệ sinh học; công nghệ vật liệu mới; công nghệ năng lượng mới, cùng với sự phát 
triển đa dạng và thay đổi nhanh chóng các nhu cầu tiêu dùng, đã đạt được những thành 
tựu mới cực kỳ quan trọng. Nhờ thành tựu mới của khoa học và công nghệ, những sản 
phẩm mới mang tính đột biến ngày càng tăng lên, dẫn tới những thay đổi cơ bản trong lối 
sống, tư tưởng và tập quán của quảng đại quần chúng; tạo ra những thước đo giá trị mới về 
sức mạnh của quốc gia. Chính xu thế “đi lên bằng giáo dục và đào tạo”, “đi lên bằng khoa 
học và công nghệ” đã giúp cho các nước Đông Á như: Nhật Bản, Hồng Kông, Hàn Quốc, 
Singapore, Đài Loan... cũng như Mexico, Brazil ở châu Mỹ phát triển nhanh chóng trong 
giai đoạn vừa qua và đạt được những thành tích kỳ diệu. Có nhiều câu trả lời hoặc sự lý 
giải khác nhau, nhưng sự lý giải của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 
(APEC) đưa ra có thể nói là xác đáng nhất: nguồn vốn con người là động lực chính tạo ra 
tăng trưởng.

- Xu thế nhất thể hóa khoa học và công nghệ

Trên một mức độ nhất định, khoa học đang nhanh chóng biến thành kỹ thuật và 
công nghệ. Mối quan hệ giữa khoa học, công nghệ và sản xuất cũng ngày càng gắn kết 
chặt chẽ: nghiên cứu khoa học - triển khai công nghệ - sản xuất đại trà - lưu thông tiêu 
thụ - dịch vụ thị trường trở thành một chuỗi liên tục, khó phân định ranh giới và không 
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bị gián đoạn như trước đây. Thực tế cho thấy: trong thế kỷ 19 thời gian đưa phát minh 
khoa học vào sử dụng trong công nghiệp mất khoảng 60 - 70 năm, đến đầu thế kỷ 20 chỉ 
còn khoảng vài chục năm và trong thập niên 90 là khoảng 3 - 5 năm. Đến sau những năm 
2000 chỉ còn dưới 1 năm. Các công viên khoa học, các thành phố khoa học, các khu công 
nghệ cao được thành lập ở các nước công nghiệp tiên tiến chính là nhằm tạo ra các điều 
kiện và môi trường thuận lợi để rút ngắn thời gian nói trên. Nền kinh tế của các nước 
này chủ yếu dựa vào tri thức khoa học và công nghệ vì nó đóng góp trên 60% tốc độ tăng 
trưởng GDP. 

- Xu thế khu vực hóa, toàn cầu hoá và quốc tế hóa kinh tế

Cùng với các thành tựu của khoa học - công nghệ, các công ty xuyên quốc gia đã 
thông qua các biện pháp đầu tư cơ bản, chuyển giao công nghệ... làm dịch chuyển cơ cấu 
kinh tế, tạo ra sự phân công lao động mới ở từng nước, từng khu vực và trên quốc tế. Do 
sự phát triển không đồng đều giữa các nước trên thế giới, do sự khác biệt về lợi ích giữa 
các tập đoàn tư bản xuyên quốc gia, và vì các lý do khác, nên sự phát triển của toàn cầu 
hóa diễn ra không đồng đều ở các khu vực. Chính vì vậy, song song với xu thế toàn cầu 
hóa, xu thế khu vực hóa cũng phát triển rất mạnh. Xu thế khu vực hóa phản ánh lợi ích 
của các nước gần gũi nhau cùng phối hợp nguồn nhiên liệu, tài nguyên, kết cấu hạ tầng... 
để cùng nhau phát triển, tạo điều kiện nâng cao sức cạnh tranh của từng khu vực đang 
diễn ra quyết liệt trên phạm vi toàn thế giới. Do đó, cuộc cạnh tranh gay gắt nhất trong 
nền văn minh thông tin của thế kỷ 21 lại là cuộc cạnh tranh về “chất xám”. Trong cuộc 
cạnh tranh này, “Giáo dục” và “Khoa học - công nghệ” chiếm vị trí quan trọng hàng đầu. 
Nước ta có địa thế ở trong khu vực sôi động, tăng trưởng kinh tế nhanh (vòng cung Thái 
Bình Dương). Nếu chúng ta không nhanh chóng phát huy những kết quả đã đạt được 
trong quá trình đổi mới, khắc phục nhanh những thiếu sót, nhược điểm, để có thể vươn 
lên thắng lợi trong cuộc cạnh tranh nói chung, và nhất là cuộc cạnh tranh “chất xám”, thì 
nguy cơ tụt hậu ngày càng xa sẽ rất khó tránh khỏi.

- Xu thế hướng tới xã hội thông tin và nền kinh tế tri thức

Trong nhiều ngành công nghiệp, tri thức đang thay thế vốn, tài nguyên và lao động 
với tư cách là nhân tố cạnh tranh có tính quyết định. Tri thức thấm sâu vào mọi mặt của 
quá trình tổ chức và quản lý, từ việc thiết kế đến sản xuất sản phẩm, từ việc tìm hiểu nhu 
cầu khách hàng đến năng lực phán đoán và hành động nhanh chóng để chớp lấy những 
cơ hội mới của kinh doanh... Những biến đổi to lớn trong xu thế hướng tới xã hội thông 
tin đòi hỏi mọi hoạt động phải dựa trên sự đổi mới về phương pháp tư duy. Xu thế hướng 
tới xã hội thông tin và phát triển nền kinh tế tri thức do tác động mạnh mẽ của cuộc cách 
mạng khoa học và công nghệ đang tạo ra thời cơ và những thách thức mới cho sự lựa chọn 
mô hình phát triển của mỗi quốc gia. Một chiến lược phát triển hiệu quả là phải huy động 
được tối đa năng lực đổi mới của tư duy, tạo ra được những khả năng cảm nhận và khả 
năng phản ứng thích nghi với môi trường đầy biến động, nhằm đạt được những mục tiêu 
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trên cơ sở phát triển bền vững.

- Xu thế trẻ hóa, tri thức hóa, chuyên môn hóa, đồng bộ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý (đang được thế giới quan tâm)

Đây là xu thế phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vì 
trong nền văn minh thông tin, trình độ dân trí nói chung, trình độ của đội ngũ lãnh đạo 
quản lý đều phải nâng lên.

3. Vai trò, vị trí của nguồn nhân lực trong quá trình hội nhập quốc tế 

Chúng ta đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước từng bước, việc 
đạt được những mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa được quyết định bởi nhiều yếu 
tố khác nhau, trong đó nguồn lực con người là yếu tố nổi lên hàng đầu. Đảng ta xác định 
con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển xã hội bền vững. Do đó, tạo 
nguồn, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực nói chung, nguồn nhân lực có trình độ 
chuyên môn cao nói riêng là vấn đề quan trọng, góp phần thực hiện thành công quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chủ nghĩa Mác cho rằng, con người là nhân tố 
cách mạng nhất, năng động nhất trong lực lượng sản xuất nhưng rõ ràng con người ở 
đây không phải là con người trừu tượng mà là con người có tri thức khoa học, có kinh 
nghiệm sản xuất và kỹ năng lao động nhất định, có đầy đủ tố chất văn hóa, nắm được 
khoa học công nghệ và có tính sáng tạo cao, mà nhân tài là bộ phận giàu tính sáng tạo 
nhất, ưu tú nhất trong số người lao động. Bởi vậy, vấn đề nhân tài trở thành vấn đề then 
chốt để đưa đất nước tiến vào nền văn minh hiện đại.

Với xu thế và quan điểm “đi lên bằng giáo dục và đào tạo”, “đi lên bằng khoa học 
và công nghệ” và coi đây là khâu đột phá để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước về thực chất chính là đề cao nhân tố con người, đề cao nguồn nhân lực, đề cao vai 
trò của đội ngũ trí thức. Đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư của Đảng trong diễn 
văn kỷ niệm lần thứ 110 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Trong thời đại 
cách mạng thông tin hiện nay, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác là phải tiếp cận 
nhanh chóng với tri thức và công nghệ mới nhất của thời đại để hiện đại hóa nền kinh 
tế, tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng từng bước hình thành nền kinh tế tri 
thức, có năng lực cạnh tranh với giá trị gia tăng ngày càng cao”. Con đường đã rõ, vấn đề 
còn lại và cũng là vấn đề có tính quyết định là nhân tố con người, mà trước hết là người 
lãnh đạo, quản lý. Có thể nêu 4 biện pháp trong quá trình hội nhập quốc tế, đặc biệt là 
hòa nhập nền kinh tế tri thức, bao gồm: Tuyển chọn và trọng dụng nhân tài; Chấn hưng 
nền giáo dục quốc dân; Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia; Xây dựng hệ 
thống đổi mới công nghệ quốc gia. Trong 4 yếu tố trên thì yếu tố thứ nhất có vị trí đặc 
biệt quan trọng. Bởi không có một thời đại nào lại cần nhiều nhân tài như thời đại nền 
kinh tế tri thức. Trong số các nhân tài ấy, nhân tài lãnh đạo các cấp là then chốt. Nền kinh 
tế tri thức chỉ trở thành cơ hội cho dân tộc nào biết lựa chọn và có được các nhà lãnh đạo 
sáng suốt, trí tuệ và quyết đoán. 
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Trong 30 năm qua, Đảng ta luôn xác định xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên là 
khâu then chốt trong sự nghiệp phát triển đất nước. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 
khóa VII đã chỉ rõ trong công cuộc đổi mới: “cán bộ có vai trò quan trọng, hoặc thúc đẩy 
hoặc kìm hãm tiến trình đổi mới”. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cũng đề ra mục tiêu 
xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2011 - 2020 là: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên 
nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân”. Đại hội IX của Đảng cũng đã nhấn mạnh: “Tiếp 
tục đổi mới, tạo chuyển biến cơ bản, toàn diện về phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học 
và công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với cơ cấu hợp lý; ứng dụng nhanh 
các công nghệ tiên tiến, hiện đại; từng bước phát triển kinh tế tri thức”. Đến Đại hội XI 
của Đảng, Đảng ta vẫn tiếp tục xác định: “Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quyết định đến sự 
phát triển nhanh, bền vững đất nước”. 

Quá trình đổi mới phát triển kinh tế của đất nước trong 30 năm qua đang đặt ra 
nhiều vấn đề mới, trong đó nổi cộm vẫn là công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao. Việc đào tạo cán bộ là một trong những giải pháp quan trọng để các cấp, các ngành 
có thể chủ động và thực hiện thắng lợi các mục tiêu hội nhập quốc tế của Việt Nam. Điều 
này được thấy rất rõ trong Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020 và tầm 
nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Theo đó, để hội nhập quốc tế thành 
công, một trong những giải pháp lớn là thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức, góp 
phần xây dựng nguồn nhân lực tham gia công tác hội nhập kinh tế quốc tế; chú trọng đào 
tạo đội ngũ làm công tác đàm phán thương mại; đào tạo đội ngũ luật sư am hiểu luật pháp 
quốc tế, giỏi ngoại ngữ, có đủ khả năng tranh tụng quốc tế…

Quá trình đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế của nước ta hơn ba thập kỷ qua đã 
đạt được những thành tựu to lớn, góp phần tạo thế và lực mới cho đất nước. Sau khi được 
tách ra trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã và đang trải qua một quá 
trình dài vươn mình phát triển và hội nhập vững chắc vào khu vực, tạo dựng nền tảng cơ 
bản định hình một thành phố của khu vực và quốc tế. Theo đó, tính đến cuối năm 2020, 
thành phố có 876 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 3,521 tỷ USD; thiết 
lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với 45 địa phương của 20 quốc gia và vùng lãnh thổ với 
94 thỏa thuận được ký kết, cùng nhiều thỏa thuận khác được ký kết và triển khai với 
các hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn, công ty nước ngoài... Trong giai đoạn 2016 - 2020, 
thành phố đã tổ chức gần 50 đoàn đi công tác nước ngoài với hơn 6.000 lượt cán bộ, công 
chức  tham gia các diễn đàn khu vực và quốc tế, tăng cường xúc tiến đầu tư, thương mại, 
thúc đẩy hợp tác với các địa phương, tổ chức nước ngoài trên các lĩnh vực đô thị, môi 
trường, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ... Thành phố đã đón gần 2.500 đoàn khách 
quốc tế đến thăm, làm việc, tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và xúc tiến 
các dự án hợp tác, đầu tư, thông qua đó củng cố, thiết lập quan hệ hợp tác trên nhiều 
lĩnh vực với các đối tác quốc tế.
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Từ hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế trong thời gian qua, có thể nhận định ban 
đầu về vai trò của đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp thành phố. 
Đội ngũ cán bộ có năng lực làm việc trong môi trường quốc tế không còn bị bó buộc ở khối 
kinh tế đối ngoại mà đã được mở rộng tới các sở chuyên ngành, nhất là các khối kinh tế, 
quản lý đô thị, văn hóa xã hội và thậm chí lan tỏa tới các hội đoàn thể. Trong số 19 cơ quan 
chuyên môn trực thuộc UBND thành phố, đại đa số đều có cán bộ lãnh đạo quản lý cấp sở, 
cấp phòng hoặc chuyên viên có thể trực tiếp trao đổi, thảo luận và xúc tiến các chương trình 
hợp tác quốc tế với người nước ngoài. Có được điều này một phần là do thành phố đã thực 
hiện thu hút và bố trí nguồn nhân lực chất lượng cao một cách đồng đều từ những năm đầu 
thập niên 2000. Tuy vậy, so với nhiều địa phương khác, nhất là với các đô thị lớn, năng lực 
làm việc của cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố trong môi trường quốc 
tế còn nhiều hạn chế, cần sớm có giải pháp cải thiện.

4. Chính sách về phát triển nguồn nhân lực ở thành phố Đà Nẵng trong thời   
gian qua 

Từ năm 1997, sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đứng 
trước tình trạng thiếu hụt nguồn lực, nhất là nguồn lực trong khu vực công. Để giải quyết 
tình trạng này, lãnh đạo thành phố đã ban hành và triển khai kịp thời nhiều chính sách 
phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là chính sách thu hút, tuyển dụng, bố trí cán bộ có 
trình độ cao, sinh viên khá, giỏi vào làm việc; thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức, viên chức. 

Sau hơn 20 năm triển khai các chương trình, đề án phát triển nguồn nhân lực khu 
vực công, đến năm 2018, thành phố đã cử 647 lượt người đi đào tạo tại các trường đại 
học có chất lượng trong và ngoài nước; trong đó có 460 học viên đã kết thúc chương trình 
đào tạo và được bố trí công tác. Việc tiếp nhận, bố trí công tác cơ bản đã đáp ứng nhu 
cầu nhân lực của các cơ quan, đơn vị tại thành phố. Đa phần học viên gắn bó, cam kết 
làm việc lâu dài và có khả năng tiếp cận công việc nhanh, hiệu quả tốt do được đào tạo 
bài bản, năng động và có tư duy đổi mới, giàu ý tưởng sáng tạo. Qua thực tế công tác đã 
có 207 người được tuyển dụng công chức, viên chức, 88 người được kết nạp vào Đảng, 60 
người được bổ nhiệm cán bộ quản lý (16 giữ chức vụ phó giám đốc sở hoặc tương đương 
trở lên và 44 trưởng, phó phòng). 

Có thể nói, thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo lại đã đạt được 
những kết quả nhất định, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố và đã tạo ra 
một phong trào học tập rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả đó 
đã được thành phố cụ thể hóa từ khâu định hướng đến mục tiêu cụ thể, từ việc lập kế 
hoạch đến việc tổ chức thực hiện các giải pháp, đó là: 

Về định hướng: thứ nhất, củng cố kiến thức và năng lực cơ bản cho đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức. Đây là một định hướng cơ bản, theo đó, đội ngũ cán bộ dù trước 
đây được đào tạo trong lĩnh vực chuyên môn nào, dù cương vị công tác hiện nay như thế 
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nào, cũng được cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo theo quy định về 
tiêu chuẩn chức danh; thứ hai, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng công vụ nhằm nâng 
cao khả năng thích ứng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trước tình hình, nhiệm 
vụ mới; thứ ba, đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo lại để phát triển nguồn nhân lực cho từng 
lĩnh vực công tác, làm cho công tác đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo lại cán bộ, công chức, 
viên chức phát huy được hiệu quả trong hoạt động quản lý và trong thực thi công vụ.

Về mục tiêu: đào tạo để từng bước hoàn thiện cơ cấu lãnh đạo, quản lý, vị trí việc 
làm một cách hợp lý; đào tạo để bảo đảm có thể định kỳ đổi mới một tỷ lệ nhất định số 
cán bộ, công chức, viên chức theo các biến động: học tập, điều động, luân chuyển, thôi 
giữ chức vụ và nghỉ hưu theo chế độ; đào tạo để nâng cao một bước trình độ của cán bộ, 
công chức, viên chức. 

Về giải pháp: lựa chọn số cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức, viên chức có năng 
lực, có triển vọng phát triển để đưa đi đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước hoặc theo 
mục tiêu, chương trình đào tạo của Chính phủ và của thành phố; đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức, viên chức phải đi đôi với việc quản lý và sử dụng, phải phục vụ cho sự phát 
triển nguồn nhân lực của từng cơ quan, đơn vị; đào tạo, bồi dưỡng không nhằm nâng cao 
trình độ, năng lực một cách chung chung mà phải gắn với mục đích sử dụng, gắn liền với 
các thang bậc thăng tiến của từng chức danh cán bộ quản lý, các ngạch, bậc công chức, 
viên chức Nhà nước.

Tóm lại, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 
phẩm chất chính trị và đạo đức đối với cán bộ quản lý, đội ngũ công chức, viên chức đã 
được các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm và chọn cử đi học tập hàng năm; thành 
phố cũng đã động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho số cán bộ, công chức, viên 
chức chưa đạt chuẩn tham gia học các lớp chuẩn hóa, nâng chuẩn. Việc cử đi đào tạo, bồi 
dưỡng sau đại học hoặc theo chương trình mục tiêu chủ yếu là các chức danh lãnh đạo, 
quản lý, trong diện kế cận, dự nguồn, có tuổi đời còn trẻ, có phẩm chất đạo đức và có khả 
năng phát triển tốt đã mang lại kết quả tốt, rất đáng khích lệ. 

5. Một số giải pháp nâng cao năng lực làm việc trong môi trường quốc tế của    
cán bộ

Để xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực thực sự ngang tầm, đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay, cần tập trung thực hiện 
tốt các giải pháp cơ bản sau:

Một là, tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ phù 
hợp với tình hình mới. Phải lấy đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm trọng tâm. Trong đào tạo, 
bồi dưỡng không chỉ chú ý đến bồi dưỡng về lý luận chính trị mà phải đặc biệt chú ý đến 
chất lượng chuyên môn, phải có kế hoạch xây dựng một đội ngũ cán bộ chuyên gia giỏi 
trên nhiều lĩnh vực; cần phải gắn cụ thể môi trường làm việc của cán bộ đó với các hoạt 
động hợp tác quốc tế.
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Hai là, triển khai có hiệu quả Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho 
cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” (Đề án 1659) xác định đến năm 2030, 
có 35% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện ở địa phương (tập trung vào cán bộ, công 
chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ 
ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành.

Ba là, triển khai có hiệu quả các đề án của thành phố về tạo nguồn và phát triển 
nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong thời gian đến; trong đó đặc biệt 
quan tâm các đề án phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý khu vực công như Đề án 
một số cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý và thu 
hút, trọng dụng người có tài năng công tác trong khu vực công của thành phố Đà Nẵng 
đến năm 2030 (hiện nay đang được tập trung dự thảo và dự kiến sẽ ban hành trong Quý 
I/2022); Đề án tạo nguồn và phát triển cán bộ nữ giữ các chức danh lãnh đạo quản lý 
đến năm 2025 và những năm tiếp theo (Đề án số 02-ĐA/TU ngày 20.10.2021 của Ban 
Thường vụ Thành ủy)... 

Bốn là, làm tốt công tác luân chuyển cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trưởng thành 
trong thực tiễn. Những môi trường, điều kiện làm việc khác nhau ở cơ sở sẽ giúp cho 
cán bộ phát huy được năng lực, sức sáng tạo. Đồng thời, tránh được tình trạng xa rời 
thực tiễn, nhất là với những cán bộ sau đó công tác ở các cơ quan tham mưu, hoạch định 
chính sách.

 Hội nhập quốc tế trong điều kiện những mối quan hệ đa dạng và phức tạp, đan 
xen những cơ hội và thách thức đòi hỏi thành phố phải xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là 
cán bộ lãnh đạo, quản lý có phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ; trong đó, đặc biệt 
quan tâm xây dựng, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng để cán 
bộ đủ khả năng miễn nhiễm, đề kháng với những quan điểm, tư tưởng trái chiều, đi 
ngược lại chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Chính vì vậy, để xây dựng nguồn 
nhân lực khu vực công đáp ứng yêu cầu của tình hình mới nhằm góp phần quan trọng 
đưa thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong thời gian đến cần 
phân biệt rõ đây không phải là trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức mà phải xác định 
đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; cần có chiến lược, kế hoạch 
cụ thể và các giải pháp phải được triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục.
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NÂNG CAO NĂNG LỰC TƯ DUY VÀ XÂY DỰNG
TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

☐ NGƯT.PGS.TS. LÊ VĂN ĐÍNH* 

* Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III.

1. Trong thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã rất quan tâm và có nhiều giải pháp, 
cách làm mới, đột phá về công tác cán bộ với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ vững 
mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố. Theo thống kê, tính đến thời 
điểm ngày 10.6.2021, tổng số cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị thành phố là 
2.596 người; trong đó, có 30 tiến sĩ, 855 thạc sĩ, 974 đại học; về trình độ lý luận chính trị, 
cử nhân và cao cấp là 979 người, trung cấp 534 người. Có thể nói, đội ngũ cán bộ thành 
phố đã không ngừng trưởng thành về nhiều mặt, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, phát huy năng 
lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của 
thành phố Đà Nẵng.

Đặc biệt, thành phố đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng nhằm nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức như: các quy định về đào tạo, bồi dưỡng 
(trong đó bao gồm các chương trình đào tạo chất lượng cao trong và ngoài nước), các 
chương trình, đề án tạo nguồn cán bộ, đặc biệt là chính sách thu hút nguồn nhân lực chất 
lượng cao. Về các hoạt động phát triển nguồn nhân lực nói chung, thời gian qua đã được 
tổ chức khá đồng bộ với nhiều cách làm mới, quyết tâm cao, huy động nhiều nguồn lực, 
dần được hoàn thiện và cơ bản đạt được mục tiêu chuẩn hóa, nâng cao trình độ, tính 
chuyên nghiệp và năng lực hội nhập của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ qua từng giai đoạn; từ đó góp phần quan trọng vào thành tựu xây dựng 
phát triển thành phố Đà Nẵng sau 25 năm trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung 
ương. Đến nay, đã có hơn 650 học viên được cử đi đào tạo trong và ngoài nước, khoảng 
500 học viên về tiếp nhận công tác, nhiều đồng chí đã được đề bạt, bổ nhiệm vào vị trí 
lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả các chức danh diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.
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Thành phố cũng đã tập trung chăm lo xây dựng và chú trọng nâng cao năng lực của 
đội ngũ cán bộ, công chức phường, xã thông qua triển khai Đề án “Tạo nguồn cán bộ cho 
chức danh bí thư đảng ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân phường, xã” đã góp phần trẻ hóa và 
làm chuyển biến về chất lượng đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở.

Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện có nền nếp, chất lượng, bảo đảm đúng 
quy trình, hướng dẫn, từng bước khắc phục tình trạng bị động, bảo đảm sự kế thừa và 
phát triển. Hàng năm, tiến hành rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đủ 
chuẩn theo chức danh, tín nhiệm thấp, năng lực hạn chế, vi phạm bị xử lý kỷ luật; bổ sung 
những nhân tố mới, có triển vọng phát triển.

Trong xây dựng đội ngũ cấp ủy cơ sở, chú trọng cả số lượng, chất lượng và cơ cấu. 
Số lượng cấp ủy viên cơ sở hiện nay là 3.325 đồng chí, cụ thể: về trình độ chuyên môn, 
trung cấp: 39 (1,2%); cao đẳng: 89 (2,7%); đại học: 1.945 (58,5%); trên đại học: 1.251 
(37,6%). Trong đó, 95% các đồng chí bí thư cấp ủy có trình độ đại học trở lên. Về trình 
độ lý luận chính trị, trung cấp: 1.423 (42,8%); cao cấp, cử nhân: 1.208 (36,3%). Trong đó, 
90% các đồng chí bí thư cấp ủy có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Về độ tuổi, 
dưới 35: 285 (8,6%); từ 35 đến dưới 40: 608 (18,3%); từ 40 đến dưới 50: 1.666 (50,1%); từ 
50 trở lên: 766 (23%). Trong đó, bí thư cấp ủy có độ tuổi dưới 35: 06 (2,11%); từ 35 đến 
dưới 40: 38 (6,25%); từ 40 đến dưới 50: 181 (10,86%); từ 50 trở lên: 284 (37,08%). Công 
tác luân chuyển, điều động, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 
chức, viên chức được thực hiện đúng quy định; thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo ở 
một số sở, ngành, đơn vị sự nghiệp…

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI trình Đại hội đại 
biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chỉ rõ: “Công tác cán bộ có 
nhiều đổi mới, đã nghiêm túc cụ thể hóa các quy định của Trung ương phù hợp với thực 
tế của thành phố; triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, nhất là cấp cơ sở 
như: Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố đến năm 
2020, Đề án Phát triển và tạo nguồn cán bộ nữ giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường 
vụ Thành ủy quản lý đến năm 2020, Đề án Xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ đảm nhiệm 
các chức danh đại diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và cán bộ chủ chốt thành phố 
đến năm 2025 và những năm tiếp theo, tổ chức thí điểm thi tuyển một số chức danh cán 
bộ lãnh đạo quản lý...; qua đó, tạo nguồn cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, có năng lực 
ngoại ngữ, có khả năng tiếp cận nhanh khoa học, công nghệ hiện đại, trình độ quản lý 
tiên tiến. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, điều 
động, kiện toàn nhân sự chủ chốt của các địa phương, đơn vị được thực hiện đúng quy 
định,gắn với công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp”[4].

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua theo dõi, chúng tôi nhận thấy công 
tác cán bộ của thành phố vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định:
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Đội ngũ cán bộ công chức có trình độ của thành phố hiện nay chưa đồng đều, thiếu 
cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn cao, chuyên gia giỏi ở 
các lĩnh vực mũi nhọn theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Công 
tác quy hoạch, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng còn hạn chế, chưa 
tạo ra sự đột phá trong đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Chế độ ưu đãi, 
trọng dụng của chính sách thu hút chưa thật sự hấp dẫn, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa 
học và người có tài đến làm việc tại các cơ quan hành chính của thành phố, nhất là trong 
bối cảnh cạnh tranh của khu vực tư nhân. Và thực tế hiện nay, thành phố cũng đang đối 
mặt với khó khăn, thách thức rất lớn, đó là trong cùng một lúc phải giải quyết, khắc phục 
rất nhiều kết luận thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán, đây là vấn đề khó khăn và rất 
phức tạp tồn tại nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ, và điều này dẫn đến thực tế là một bộ phận 
cán bộ, công chức có tâm lý giữ mình, co cụm, sợ sai, sợ trách nhiệm trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI trình 
Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chỉ rõ: “Công 
tác cán bộ còn một số vấn đề bất cập, nhất là trong đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; cơ 
cấu đội ngũ cán bộ của thành phố vẫn chưa phù hợp, số lượng cán bộ nữ, cán bộ trẻ đưa 
vào quy hoạch ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo tỷ lệ theo yêu cầu. 
Việc bổ nhiệm, bố trí cán bộ trong một số trường hợp vẫn còn bị động, thiếu sự chuẩn bị 
dài hạn, có thời điểm còn sai sót, vi phạm…Tư tưởng, thái độ làm việc của một bộ phận 
cán bộ, công chức, viên chức có phần giảm sút; chưa có cơ chế triển khai hiệu quả công 
tác kiểm tra, giám sát thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện trách nhiệm công 
vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...” [4].

Một trong những nguyên nhân hạn chế chủ quan được chỉ rõ trong Báo cáo chính trị 
của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI trình Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng 
bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: “Tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ và ý thức tổ chức kỷ luật, tính tự giác, năng động, sáng tạo của một bộ phận cán 
bộ, đảng viên, công chức các cấp vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” [4].

2. Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; xây dựng đội ngũ cán 
bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ là 
công việc hệ trọng của Đảng; đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu 
dài, bền vững. Vì thế, nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa 
XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, 
năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đã chỉ rõ: “Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ, đội ngũ cán bộ các cấp có bước trưởng 
thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng 
yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…”; tuy nhiên, trên 
thực tế vẫn có “một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược, 
thiếu gương mẫu, uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ”. Vừa qua, 
Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 14-KL/TW ngày 22.9.2021 về “Chủ trương khuyến 
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khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”. Đây là văn bản lãnh đạo, chỉ 
đạo quan trọng không chỉ khơi nguồn sáng tạo cho người cán bộ trong mọi mặt công tác 
và cuộc sống mà còn được coi như lá chắn để bảo vệ cán bộ, giúp họ phát huy sở trường, 
tài năng và ý chí quyết đoán của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 
được giao trước những khó khăn, thử thách của thực tiễn.

Từ đó, dưới góc độ của một cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, và có nhiều năm phối hợp 
công tác với Thành ủy Đà Nẵng, tôi mạo muội đề xuất một số khuyến nghị và giải pháp 
trong việc tiếp tục nâng cao năng lực tư duy và xây dựng tầm nhìn chiến lược cho đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ở thành phố Đà Nẵng như sau:

- Thứ nhất, nâng cao năng lực tư duy phản biện cho cán bộ lãnh đạo, quản lý. Một 
là, nâng cao trình độ hiểu biết, năng lực sáng tạo của tư duy và phương pháp tư duy logic 
cho cán bộ lãnh đạo, quản lý: Tư duy phản biện là kỹ năng tư duy cần có để trở thành một 
người có trình độ hay một người có khả năng lãnh đạo, quản lý. Quá trình thực hiện tư 
duy này cần vận dụng không chỉ tri thức chuyên môn, am hiểu mọi mặt của đời sống xã 
hội mà còn phải sử dụng phương pháp tư duy logic để biểu đạt ý tưởng rõ ràng, chặt chẽ, 
thiết thực, có chiều sâu và tầm rộng, cũng như sự khách quan và tính công bằng. Theo 
đó, để có thể phát huy được năng lực phản biện của mình, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải 
có trình độ chuyên môn giỏi, có hiểu biết sâu rộng, có kiến thức về nhiều lĩnh vực, đặc 
biệt phải có phương pháp tư duy logic, tư duy biện chứng. Hai là, xây dựng môi trường 
dân chủ, văn hóa tranh luận, phản biện. Đổi mới tư duy, nâng cao năng lực tư duy phản 
biện phải thông qua giáo dục, đào tạo, trang bị kiến thức, kỹ năng phản biện. Đó là điều 
kiện cần nhưng chưa đủ để chuyển hóa, biến những kiến thức thu nhận được thành cái 
của mình. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý khâu tiếp tục rèn luyện tư duy phản biện 
trong thực tiễn công tác có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Muốn vậy phải tạo ra được một 
bầu không khí dân chủ, có văn hóa trong hoạt động phản biện. Ở nước ta hiện nay, do 
môi trường dân chủ trong phát huy tư duy phản biện còn hạn chế nên cán bộ lãnh đạo, 
quản lý vẫn bị thụ động trong suy nghĩ và hành động. Họ không tự và không dám suy 
nghĩ mà chỉ dựa vào cấp trên; làm việc gì cũng phải chờ và xin ý kiến. Họ thường đi theo 
hướng tuyên truyền, giải thích nghị quyết mà ít có ý kiến sáng tạo, hoặc có cũng không 
dám nói ra. Vì vậy, cần phải xây dựng cho được môi trường văn hóa tranh luận, phản biện 
dân chủ để cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp dám thảo luận, đặt câu hỏi, nghi vấn, đưa ra 
những ý kiến mới một cách khoa học, từ đó nâng cao năng lực tư duy phản biện của đội 
ngũ này. Ba là, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức cách 
mạng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý. Để nâng cao năng lực tư duy phản biện, cán bộ lãnh 
đạo, quản lý cần phải có một bản lĩnh chính trị vững vàng cùng ý thức trách nhiệm, phẩm 
chất đạo đức cách mạng. Đây là một trong những yếu tố quan trọng hình thành bản lĩnh 
chính trị của Đảng, được thể hiện ở việc: quyết định một cách độc lập thái độ, hành động 
của mình, không vì áp lực bên ngoài mà thay đổi quan điểm, đường lối, chiến lược, sách 
lược; đồng thời phải sự mềm dẻo, linh hoạt trong sách lược, thái độ và khả năng xử lý các 
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tình huống phức tạp; ý chí và khả năng đấu tranh chống lại sự tấn công của kẻ thù; sự 
nhạy cảm với cái mới và khả năng tự đổi mới.    

- Thứ hai, nâng cao năng lực tư duy biện chứng, tư duy tổng thể, tư duy phát triển, 
tư duy chiến lược, tư duy đổi mới, năng động sáng tạo vì lợi ích chung cho đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo, quản lý      

Tư duy lãnh đạo (tư duy tổng thể, tư duy phát triển, tư duy sáng tạo, tư duy chiến 
lược) là cơ sở để hình thành, hiện thực hóa và thay đổi tầm nhìn lãnh đạo. Mặt khác, tầm 
nhìn lãnh đạo, khi được khái niệm hóa, được chia sẻ lại trở thành công cụ và động lực 
thúc đẩy việc không ngừng tư duy và đổi mới tư duy.   

Bài học kinh nghiệm của Tiểu vương quốc Ả Rập cho thấy “Phát triển là một quá 
trình liên tục và cuộc đua vì sự xuất sắc không hề có đích cuối cùng. Không nên thỏa 
mãn để ngủ quên trên vòng nguyệt quế, và luôn nỗ lực để tiến lên phía trước, nắm bắt 
thời cơ, tận dụng cơ hội trong thế giới toàn cầu nhanh chóng. Ở châu Phi, mỗi ngày mới, 
linh dương thức dậy và hiểu rằng nó phải chạy nhanh hơn con sư tử nhanh nhất, hoặc 
nó sẽ bị ăn thịt. Cùng lúc đó con sư tử tỉnh giấc, duỗi thân mình và biết rằng nó phải 
chạy nhanh hơn con linh dương nhanh nhất, hoặc là sẽ bị chết đói - đơn giản là bạn phải 
“chạy” nhanh hơn người khác để tồn tại” [14]. 

Ngày 24 tháng 3 năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự lễ khởi công 
KCN Nông - Lâm Nghiệp, KCN cơ khí - ô tô Chu Lai mở rộng, khởi công dự án đầu tư 
xây dựng bến cảng 5 vạn tấn và khu nhà ở công nhân và tái định cư tại huyện Núi Thành 
(tỉnh Quảng Nam). Thủ tướng cho rằng, “đây là một ví dụ sống động về tinh thần đổi mới 
sáng tạo, về khả năng nắm bắt và vận dụng tốt nhất xu hướng cách mạng công nghiệp 
4.0, là nơi sẽ kết hợp tuyệt vời giữa công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp gắn liền với 
xuất khẩu và dịch vụ logistics gắn với hàng không, hàng hải”. Thủ tướng cũng nhắc nhở, 
Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Nam, doanh nghiệp, nhà đầu tư không 
được tự mãn, ngủ quên trong vòng nguyệt quế, mà phải cùng nhau xây dựng niềm tin, 
nuôi dưỡng khát vọng này sâu sắc hơn nữa [1]. 

Ba dự án được khởi công trong tháng 3 năm 2019 là minh chứng sống động của tư 
duy phát triển: Dự án KCN cơ khí và ô tô mở rộng có diện tích 115 ha, tổng vốn đầu tư 
cho hạ tầng là 1.600 tỷ đồng. Dự án KCN Nông - Lâm nghiệp có diện tích 451 ha, tổng 
vốn đầu tư cho hạ tầng 8.118 tỷ đồng; tiến độ thực hiện dự án từ năm 2019 đến năm 2022 
(đây là KCN chuyên nông nghiệp tập trung mà chính yếu và trước mắt là cây ăn trái và 
cây lâm nghiệp nhằm thực hiện chuỗi giá trị xuyên suốt từ nghiên cứu phát triển giống 
cây trồng; công nghệ và kỹ thuật canh tác; thu hoạch, chế biến và phân phối, qua đó phát 
triển vùng trồng nguyên liệu cho khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Lào và Campuchia). 
Đây là những dự án trọng điểm mang tính chiến lược cho giai đoạn phát triển mới theo 
hướng đa ngành của Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (ThaCo) và giai đoạn đầu tư mới 
của Thaco tại Khu kinh tế mở Chu Lai. Dự án đầu tư xây dựng bến cảng 5 vạn tấn và khu 
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nhà ở công nhân và tái định cư tại huyện Núi Thành. Ngoài ra, Tổ hợp khí điện tại mỏ Cá 
Voi Xanh đã được Chính phủ cho phép đầu tư trên diện tích 1.000 ha (tại xã Tam Quang, 
huyện Núi Thành, thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam) với tổng nguồn vốn 
đầu tư hơn 4,6 tỷ USD do Tập đoàn Exxon Mobil (Hoa Kỳ) và Tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam đang được xúc tiến đầu tư… sẽ là đòn bẫy và điểm tựa vững chắc để đẩy nhanh phát 
triển công nghiệp tại Quảng Nam nói riêng và miền Trung nói chung. Đó là minh chứng 
của tư duy phát triển, hệ thống và không ngừng đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung.

Kết luận số 14-KL/TW ngày 22.9.2021 về “Chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ 
năng động, sáng tạo vì lợi ích chung” tạo tiền đề để thành phố xây dựng đội ngũ cán bộ có 
đủ năng lực, phẩm chất, uy tín; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, biết đặt lợi ích 
chung trên lợi ích riêng để thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần cùng thành phố thích 
ứng an toàn, linh hoạt trong kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19, khôi phục phát 
triển kinh tế - xã hội thành phố trong năm 2022; đồng thời, đội ngũ này sẽ là hạt nhân 
trung tâm, quan trọng trong sứ mệnh xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng lâu dài 
trong những năm tiếp theo.   

- Thứ ba, xác lập niềm tin, tinh thần trách nhiệm, xây dựng cơ chế khuyến khích, 
truyền cảm hứng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý có tầm nhìn xa, trông rộng, có tinh thần 
trách nhiệm, có bản lĩnh.     

Singapore là quốc gia đặc thù (với cả những thuận lợi và bất lợi), nhưng ngay từ 
đầu các nhà lãnh đạo Singapore đã không chấp nhận “số mệnh”, mà tìm cách khắc phục 
những bất lợi và phát huy những thuận lợi để vươn lên trở thành một quốc gia thần kỳ 
về sự phát triển. Một trong những bài học kinh nghiệm của sự thành công đó chính 
là việc xác lập niềm tin, tinh thần trách nhiệm (phụng sự đất nước, làm cho đất nước 
giàu mạnh). Khi tách khỏi liên bang Malaysia, Singapore thực sự gặp khó khăn trên mọi 
phương diện (tài nguyên, nước uống, nhà ở, đời sống nhân dân). Nhưng Lý Quang Diệu 
đã đánh động vào tinh thần tự tôn dân tộc, tinh thần trách nhiệm và xác lập niềm tin 
bằng câu nói: “Đừng lo sợ vì chúng ta không có tài nguyên thiên nhiên, chỉ sợ rằng chúng 
ta có ý chí hay không mà thôi?” [7]. 

Ở Hàn Quốc, gần một thế kỷ sống dưới chế độ Nhật thuộc và sau đó hơn 10 năm 
dưới chế độ độc tài, tham nhũng Lý Thừa Vãn, đa số dân Hàn Quốc đã mang tâm trạng 
tuyệt vọng, sống ù lì và bất cần. Tâm thế sống đó đã tiêu hủy niềm tin vào tương lai và sự 
siêng năng, nhân tố căn cốt của công cuộc xây dựng con người và đất nước. Nhận diện 
được điều này nên trong cuộc cách mạng kinh tế, Park Chung Hee đã đặt nặng việc thay 
đổi tinh thần dân chúng bằng cách đánh thức niềm tin. Kết quả là chỉ gần 20 năm, cuộc 
cách mạng của Park Chung Hee đã phục hưng được tinh thần tự tin và cương quyết của 
dân tộc Hàn Quốc, trong đó học và làm đã trở thành một cái đạo để đưa con người và dân 
tộc đi lên: “Xin đồng bào nhớ rằng dân tộc chúng ta đã mất cả thế kỷ. Chúng ta không còn 
thời gian để mất nữa. Vì chúng ta phải thực hiện cả chục việc trong thời gian mà những 
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nước khác chỉ phải làm một. Chúng ta phải tiếp tục làm khi các dân tộc khác có thể nghỉ 
ngơi. Ngày nay, bánh xe lịch sử quay với một tốc lực ghê gớm. Nếu bỏ qua một ngày lười 
biếng, chúng ta sẽ tụt lại đằng sau người khác một năm, mà nếu lãng phí một năm, chúng 
ta sẽ tụt hậu 10, 20 năm” [15], [16].  

Sáng 24.3.2019, dự lễ khởi công các dự án đầu tư tại Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh 
Quảng Nam (dự án Khu công nghiệp Nông - Lâm nghiệp; Khu công nghiệp Cơ khí ô 
tô Thaco Chu Lai mở rộng và Dự án xây dựng bến cảng đón tàu 5 vạn tấn), Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc đặt vất đề: “ít ai có thể hình dung một vùng đất cằn cỗi, hoang hóa 
như Chu Lai lại có thể trở thành nơi đặt đại bản doanh của một trong những tổ hợp công 
nghiệp thành công hàng đầu của cả nước - năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp của 
Thaco tại Chu Lai đạt gần 42 ngàn tỷ đồng, đảm bảo công ăn việc làm cho gần 9 ngàn 
người, mà trên 80% trong số đó là con em xứ Quảng, gồm cả Quảng Ngãi và Quảng 
Nam, đóng góp gần 16 ngàn tỷ đồng thu ngân sách địa phương”, “tại sao Chu Lai thành 
công?”, một trong 6 bài học kinh nghiệm rút ra là đó là chúng ta đã đánh thức được tinh 
thần khởi nghiệp, khát vọng dân tộc trong mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý, doanh nghiệp 
và nhà đầu tư, nhân dân” [1].

- Thứ tư, cần có những giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn “tư duy nhiệm kỳ”, “địa 
phương chủ nghĩa”, “lợi ích nhóm” - những rào cản làm hạn chế tầm nhìn của đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo, quản lý.      

Tư duy nhiệm kỳ (hiểu theo nghĩa tiêu cực) là lối suy nghĩ, hành động không đúng, 
bất chấp quy luật, điều kiện, hoàn cảnh thực tế của cá nhân hoặc của một nhóm người, 
của tập thể trong cơ quan, đơn vị, tổ chức, trong nhiệm kỳ thực hiện chức trách, nhiệm 
vụ nhằm chủ yếu theo đuổi mục tiêu, lợi ích trước mắt trong ngắn hạn để thu lợi nhiều 
nhất cả về vật chất và tinh thần cho bản thân, cho “nhóm lợi ích” hoặc cho tập thể mà 
bỏ qua những mục tiêu, lợi ích dài hạn chung của tập thể, cộng đồng; hoặc do trình độ, 
năng lực hạn chế, thiếu thông tin, không nắm chắc tình hình, dẫn đến nhận thức không 
đúng, không đầy đủ, đề ra và thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình, quy 
hoạch, kế hoạch trong nhiệm kỳ không sát, không đem lại hiệu quả, thậm chí còn gây ra 
những hệ lụy và hậu quả khó lường cho cả hiện tại và lâu dài. Có thể nhận diện người 
lãnh đạo, quản lý mang “tư duy nhiệm kỳ” trên các biểu hiện sau đây: Một là, thể hiện 
tầm nhìn ngắn hạn trong các nghị quyết, chương trình, dự án, kế hoạch, chỉ nhằm làm 
rõ dấu ấn cá nhân lãnh đạo trong nhiệm kỳ đó mà có hại cho các nhiệm kỳ sau. Hai là, tư 
tưởng thể hiện tính vụ lợi, hẹp hòi, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa hoặc có tư tưởng cầu an, 
ngại va chạm, “chợ chiều, cuối vụ”. Ba là, hành động không phù hợp thực tế, bất chấp 
quy luật khách quan, trái với quy định của cấp trên nhưng có lợi cho cá nhân hoặc nhóm 
người; gây thiệt hại cho lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội; lách quy định của Đảng, 
lách luật [10] [11]. Lợi ích nhóm (tiêu cực) là việc các nhóm lợi ích bằng mọi cách, thủ 
đoạn để đạt lợi ích riêng (có tính đặc quyền, đặc lợi), xâm phạm nghiêm trọng đến lợi 
ích chung của cộng đồng, xã hội, quốc gia… thông qua việc lợi dụng quan hệ “thân hữu” 



232

(cánh hẩu) để trục lợi chính sách trên các lĩnh vực. Còn địa phương chủ nghĩa theo Chủ 
tịch Hồ Chí Minh là: “Chỉ chăm chú lợi ích của địa phương mình mà không nhìn đến 
lợi ích của toàn bộ. Làm việc ở bộ phận nào chỉ biết bênh vực vun đắp cho bộ phận ấy. 
Nguyên nhân sinh ra óc địa phương, “đó là vì cận thị, không xem xét toàn thể. Không 
hiểu rằng lợi ích nhỏ phải phục tùng lợi ích to, ích lợi bộ phận phải phục tùng ích lợi toàn 
thể” [6].  

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng 
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cũng đã 
chỉ rõ các biểu hiện của “lợi ích nhóm” này: “Vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”, chỉ tập trung 
giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình; tranh thủ bổ nhiệm người 
thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, 
quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích… Quyết định hoặc tổ chức thực 
hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách Nhà nước, đất đai, tài nguyên...; 
đầu tư công tràn lan, hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả; mua sắm, sử dụng tài sản công 
vượt quy định; chi tiêu công quỹ tùy tiện, vô nguyên tắc. Sử dụng lãng phí nguồn nhân 
lực, phí phạm thời gian lao động. Tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu 
kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền 
hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực. Thao túng trong 
công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy 
tội... Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người 
quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi…” [2]. 

Thực tế cho thấy, địa phương chủ nghĩa và tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm có mối 
quan hệ chặt chẽ với nhau; đó là các chứng bệnh của chủ nghĩa cá nhân. Nếu không có 
gải pháp kịp thời trong việc phòng ngừa, ngăn chặn thì nó sẽ tác động rất lớn đến tầm 
nhìn của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ cấp chiến lược; kìm hãm sự phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương; làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên 
và nhân dân vào Đảng, chế độ.     

- Thứ năm, nâng cao năng lực hiện thực hóa tầm nhìn cho đội ngũ cán bộ, lãnh 
đạo quản lý          

Tầm nhìn sẽ là vô nghĩa nếu nó không được hiện thực hóa trong cuộc sống. Warren 
Bennis (1925 - 2014, người thành lập Học viện Lãnh đạo của miền Nam California, 
Mỹ từng nói “Lãnh đạo là khả năng biến tầm nhìn thành hiện thực” (Leadership is the 
capacity to translate vision into reality). Tính khả thi của tầm nhìn lãnh đạo không chỉ 
nằm trên câu chữ trong tuyên bố tầm nhìn, mà nằm ở tiến trình hiện thực hóa trong 
hành động thực tiễn hàng ngày. Tính khả thi của tầm nhìn lãnh đạo cần được đảm bảo 
thông qua một loạt cơ chế để hiện thực hóa thông qua một quá trình hành động có tính 
chiến lược.      
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Khi thực hiện công trình xa lộ lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc (xa lộ Seoul - 
Busan), ông Park Chung Hee đã bị Quốc hội đã thẳng tay bác bỏ. Những nhà lập pháp, 
kể cả những người thuộc đảng của Park Chung Hee, đã không tin là có thể thực hiện 
nổi xa lộ mà nếu xây dựng được thì con đường sẽ đưa quốc gia tới phá sản, vì phí tổn 
xây dựng và bảo trì. Tuy vậy, Park Chung Hee đã không nản lòng và để tâm nghiên cứu 
những bản báo cáo của các chuyên viên cố vấn ở trong nước cũng như ở ngoài nước, tự 
mình thực địa qua khu vực núi non để xem xét và quyết tâm hiện thực hóa nó. Khi thực 
hiện các dự án có tầm nhìn ở DUBAI, các nhà lãnh đạo của Tiểu vương quốc Ả Rập 
cũng vấp phải những chỉ trích và thị phi, chống đối; nhưng họ vẫn tin tưởng, quyết tâm 
để hiện thực hóa các mục tiêu đã đặt ra trong tầm nhìn của mình: “Ở Dubai, chúng tôi 
không ra bất kỳ quyết định nào mà không hoàn toàn tin tưởng vào tính khả thi của dự 
án. Mỗi khi khởi công dự án mới, chúng tôi không bao giờ dừng lại cho tới khi nó được 
hoàn thành… Lãnh đạo là dẫn dắt, không chỉ là lý thuyết mà cần thực hành; là phán 
đoán tốt và có tầm nhìn xa… Thông qua những quyết định để hoàn thành mục tiêu và 
sẵn sàng chiến đấu với những thách thức, xung đột (những ý kiến bất đồng), đối mặt với 
những chỉ trích và chấp nhận những thị phi, chỉ trích và biết vượt qua thử thách” [14]. 
Hơn 15 năm qua Khu KTM Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đã thu hút đầu tư và thực hiện các 
chính sách kinh tế mới, từ một bãi đất cát hoang hóa, cằn cỗi trải dài ven biển phía Đông 
của tỉnh Quảng Nam, được mệnh danh là 03 không (không hạ tầng, không nguồn nhân 
lực và không nguyên liệu); dung lượng thị trường nhỏ bé; thu ngân sách trên địa bàn ít 
ỏi, đời sống của nhân dân còn nghèo, tư duy về phát triển kinh tế mở còn khá khiêm tốn, 
cách làm cũng chưa có tiền lệ… trong điều kiện vừa thử nghiệm, vừa tìm hướng phát 
triển hiệu quả, đến nay bộ mặt Khu KTM Chu Lai đầu tiên của đất nước đã được hình 
thành. Phát biểu tại buổi lễ khởi công 3 dự án đầu tư tại Khu KTM Chu Lai, tỉnh Quảng 
Nam ngày 24.03.2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (nay là Chủ tịch nước) cho rằng, 
gần 20 năm trước, ít ai có thể hình dung một vùng đất cằn cỗi, hoang hóa “có ăn đá, gà 
ăn sỏi” như Chu Lai lại có thể trở thành nơi đặt đại bản doanh của một trong những tổ 
hợp công nghiệp thành công hàng đầu của cả nước: “Việc triển khai xây dựng Khu KTM 
Chu Lai trong điều kiện vô cùng khó khăn, có lúc tưởng chừng như bế tắc về định hướng 
phát triển vì chưa có tiền lệ trong cả nước, vừa triển khai xây dựng vừa dò tìm hướng đi, 
bên cạnh đó hạ tầng kinh tế - xã hội yếu kém, thị trường tiêu thụ sản phẩm tại chỗ quy 
mô nhỏ, cơ chế ưu đãi đầu tư không hấp dẫn; song với quyết tâm chính trị cao của Đảng 
bộ và nhân dân Quảng Nam nên bước đầu đã xác định đúng phương hướng phát triển và 
đạt được những kết quả đáng khích lệ - Khu KTM Chu Lai trở thành một trung tâm phát 
triển du lịch, dịch vụ, đô thị, công nghiệp, logistics và sản xuất nông nghiệp của vùng và 
khu vực, gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh, quốc phòng và là hạt 
nhân, trung tâm phát triển lớn trong chuỗi kinh tế động lực của Vùng kinh tế trọng điểm 
miền Trung” [1].



234

- Thứ sáu, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ 
theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 khóa XII 

Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược bảo đảm các tiêu chuẩn quy định và đáp 
ứng yêu cầu, theo hướng: Phát hiện, lựa chọn từ nguồn quy hoạch những cán bộ tiêu 
biểu, xuất sắc đã được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện theo chức danh, nhất là những người 
đã được thử thách qua thực tiễn, có thành tích nổi trội, có “sản phẩm” cụ thể, có triển 
vọng phát triển. Bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ mọi mặt; bồi dưỡng toàn diện về 
kỹ năng; định kỳ cập nhật kiến thức mới theo từng nhóm đối tượng. Xây dựng kế hoạch 
cụ thể để luân chuyển, điều động giữ vị trí cấp trưởng, phù hợp với chức danh quy hoạch 
ở địa bàn khó khăn, lĩnh vực trọng yếu, nơi triển khai mô hình mới để thử thách, rèn 
luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng, năng lực lãnh đạo toàn 
diện của cán bộ [3]./.
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XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy 
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PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO 
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

☐ PGS.TS. NGUYỄN NGỌC VŨ*

* Thành ủy viên, Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương thực sự là dấu ấn để 
chúng ta cùng nhìn lại một chặng đường đã qua, suy ngẫm những giá 
trị và bài học kinh nghiệm để khơi dậy, tìm thấy động lực mới cho sự 

phát triển bền vững của Đà Nẵng trong khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ do đại dịch 
COVID-19. Trong đó, để “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu 
phát triển của thành phố Đà Nẵng”, chúng ta cần xác định:

Quan điểm chỉ đạo về nguồn nhân lực (NNL) chất lượng cao (CLC) được Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó 
nguồn lực con người là quan trọng nhất”, từ đó phải “nâng cao chất lượng NNL, có cơ chế 
đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo (ĐMST), ứng dụng khoa 
học công nghệ (KHCN… tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững”. 

Đối với yêu cầu phát triển thành phố Đà Nẵng, Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị 
đã xác định: “Xây dựng, triển khai Chương trình phát triển NNLCLC đáp ứng Cách mạng 
Công nghiệp lần thứ 4, tập trung cho các lĩnh vực mũi nhọn” để đến năm 2030, Đà Nẵng 
trở thành “trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á”; “hạt nhân chuỗi 
đô thị, cực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (VKTTĐMT)”. Như vậy, 
quan điểm phát triển NNLCLC đã được nâng tầm sâu sắc, toàn diện hơn; có trọng tâm, 
trọng điểm dựa trên đổi mới giáo dục đào tạo (GDĐT), KHCN, ưu tiên các lĩnh vực then 
chốt, mũi nhọn, đáp ứng yêu cầu nhân lực của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

Với quy mô dân số, diện tích chỉ xếp thứ 5 trong 5 tỉnh, thành phố thuộc VKTTĐMT, 
các nguồn tài nguyên không vượt trội, Đà Nẵng chỉ có thể trở thành hạt nhân, động lực 
của vùng và đất nước khi có bước đột phá trong phát triển NNLCLC. Nhận thức đầy đủ, 
sâu sắc mới đề ra chiến lược đúng đắn để tập trung nguồn lực, phân tầng, chú trọng đào 
tạo nhân lực tinh hoa nhất là đối với các ngành mũi nhọn cần cho giai đoạn phát triển 
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mới của Đà Nẵng như: công nghệ nguồn, công nghệ phát triển sản phẩm thông minh, trí 
tuệ nhân tạo, kinh tế số và các dịch vụ đem lại nhiều giá trị gia tăng, phù hợp với xu thế 
toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Điều này càng cấp thiết trong bối cảnh đất nước đang 
hội nhập sâu rộng với các Hiệp định tự do thương mại thế hệ mới. 

Nhìn lại 25 năm qua, mỗi công dân thành phố chúng ta thực sự rất đỗi tự hào khi 
thấy Đà Nẵng đã có bước phát triển vượt bậc, toàn diện, tiên phong trên một số lĩnh vực, 
được bạn bè trong nước, quốc tế khen ngợi, đánh giá cao. Thành quả to lớn đó có bài học 
kinh nghiệm quý báu là nhờ phát huy sức mạnh đồng thuận, sáng tạo, quyết liệt trong 
đổi mới, từ đó tạo nền tảng vững chắc, khơi dậy khát vọng vì một Việt Nam hùng cường, 
xứng danh “thành phố đáng sống”, anh hùng trong đấu tranh, tự lực, tự cường vươn lên 
phát triển cùng cả nước.

Đối với Đại học Đà Nẵng, 25 năm qua là khoảng thời gian xây dựng, phát triển 
một đại học vùng trọng điểm quốc gia tại miền Trung - Tây Nguyên với sứ mệnh đào 
tạo NNLCLC, làm nòng cốt cho hệ thống giáo dục đại học nước nhà. Có thể nói, sự phát 
triển của Đại học Đà Nẵng luôn song hành, gắn liền với mỗi bước đi lên của thành phố và 
ngược lại, nhờ đóng chân trên địa bàn thành phố năng động phát triển, Đại học Đà Nẵng 
càng có điều kiện để thu hút nhân tài về làm cán bộ quản lý, giảng dạy, nghiên cứu; quy 
tụ sinh viên, học viên giỏi từ khắp mọi miền. Nhờ tầm nhìn chiến lược của Trung ương, 
phát huy truyền thống 47 năm hình thành và phát triển các trường đại học thành viên, 
Đại học Đà Nẵng đã đào tạo, cung cấp lực lượng lớn cán bộ, chuyên gia trong nhiều lĩnh 
vực, ngành nghề cho đất nước. Nhiều cựu sinh viên, học viên của Đại học Đà Nẵng đang 
đảm nhận những vị trí chủ chốt trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức, đoàn 
thể, doanh nghiệp và trường học. Đây là truyền thống, thế mạnh để Đại học Đà Nẵng 
tiếp tục khẳng định vai trò, trọng trách.

Về tiềm lực, với đội ngũ trí thức hơn 2.500 cán bộ, giảng viên và các nhà khoa học 
(trong đó 42% giảng viên có trình độ Tiến sĩ trở lên, gần 600 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ 
khoa học và tiến sĩ, phần lớn được đào tạo ở nước ngoài), có thể nói Đại học Đà Nẵng 
hiện có đủ tiềm lực đào tạo, cung cấp NNLCLC, tiên phong trong các ngành mũi nhọn 
mà không phải trường đại học nào cũng có thể đảm nhận. 

Về định hướng chiến lược, Đại học Đà Nẵng xác định nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là 
đào tạo NNLCLC phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; định hướng ưu tiên 
đào tạo các ngành tiên tiến như: công nghệ số, tự động hóa bao gồm: công nghệ thông 
tin, điện tử - viễn thông, tự động hóa, điều khiển, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, cơ 
khí chính xác, sản xuất và dự trữ năng lượng, công nghệ chế tạo sản phẩm, thiết bị “thông 
minh”… Đây là các ngành có nhu cầu nhân lực lớn, phù hợp định hướng phát triển thành 
phố “thông minh”, trung tâm ĐMST. Cùng với đó là các ngành đáp ứng nhu cầu, xu thế 
hội nhập, toàn cầu hóa, thích ứng linh hoạt, an toàn với COVID-19 như: tài chính, ngân 
hàng, logistics, thương mại điện tử, du lịch, khách sạn - nghỉ dưỡng, các dịch vụ giáo dục, 
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y tế CLC, các giải pháp kết nối “thông minh” phục vụ phát triển kinh tế số, kinh tế tuần 
hoàn… Thực tế qua các giai đoạn phát triển, định hướng ưu tiên đào tạo NNLCLC của 
Đại học Đà Nẵng là phù hợp nhu cầu thực tiễn, đáp ứng yêu cầu NNLCLC cho thành 
phố, VKTTĐMT và thị trường lao động trong nước, quốc tế. 

NNLCLC là yếu tố đột phá, then chốt mang tính chiến lược cho sự phát triển của 
thành phố. Từ diễn đàn này, Đại học Đà Nẵng xin nêu thách thức chính về thu hút, giữ 
chân nhân tài và đề xuất một số định hướng, giải pháp trọng tâm để phát triển NNLCLC 
đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố Đà Nẵng. 

Thứ nhất, cần thay đổi tư duy về thu hút và giữ chân nhân tài. 

So với các trung tâm kinh tế lớn hai đầu đất nước, cần thẳng thắn nhìn nhận thực tế 
là thành phố đang có sự thiếu hụt đội ngũ chuyên gia, nhân sự cấp cao trong nhiều lĩnh 
vực, ngành nghề. Tuy thành phố đưa ra chính sách thu hút nhân tài, “chiêu hiền, đãi sĩ” từ 
rất sớm nhưng vẫn chưa đủ “lực hút” NNLCLC yên tâm công tác, cống hiến. Hiện tượng 
“chảy máu chất xám”, cạnh tranh không lành mạnh trong thu hút NNLCLC là nguy cơ 
cần được khắc phục, dự lường. Người có năng lực luôn cần có môi trường để thử thách, 
cạnh tranh, cống hiến và thăng tiến. Nếu sử dụng nhân tài theo cách truyền thống thì 
tình hình này rất khó cải thiện, do đó cần có sự đột phá về chính sách trước hết là để giữ 
chân người tài đặc biệt là NNLCLC được đào tạo tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn thành 
phố và sau đó là thu hút người tài từ các địa phương khác và từ nước ngoài.  

Đại dịch COVID-19 là thảm họa đối với thế giới nhưng nó cũng mở ra những cơ 
hội mới để các nước phát triển thời kỳ hậu COVID-19. Nhiều khái niệm về phương thức 
làm việc hiệu quả đã thay đổi. Đây cũng là cơ hội để thành phố chúng ta thay đổi chiến 
lược sử dụng nhân lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển thành phố.

Theo khảo sát của các nhà sử dụng lao động thì 50% lao động châu Âu muốn tiếp 
tục làm việc từ xa, nhiều công ty Âu, Mỹ cho phép người lao động được làm việc tại nhà 
cả đời, Nhật Bản từ lâu đã khuyến khích các công ty cho người lao động được làm việc 
trực tuyến… Điều này có nghĩa là người lao động không cần đến công sở. Khái niệm nhà 
gần, nhà xa nơi làm việc không còn ý nghĩa gì nhiều. Vì vậy Đà Nẵng nên tận dụng lợi thế 
của mình là thành phố đáng sống, cửa ngõ giao lưu… để xây dựng các làng cư dân làm 
việc trực tuyến (Hub/Village for online workers) để thu hút nhân tài không những trong 
nước mà khắp nơi trên thế giới đến sinh sống và làm việc. Từ đó chúng ta sẽ tạo ra lợi thế 
cạnh tranh so với các thành phố khác trong khu vực.

Trên thực tế những ngành nghề ưu tiên phát triển của Đà Nẵng theo tinh thần Nghị 
quyết 43 của Bộ Chính trị đều có thể phát triển theo phương thức làm việc từ xa. Do đó 
chúng ta nên mạnh dạn thay đổi căn bản tư duy về thu hút, giữ chân nhân tài phù hợp 
với tình hình sau COVID-19 đồng thời cũng phù hợp với xu thế lao động mới trên thế 
giới. Đây cũng là cơ hội để thành phố chúng ta phát huy thế mạnh của mình. Nếu chúng 
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ta vẫn giữ cách tiếp cận về nhân lực như cũ thì khó có thể cạnh tranh với các địa phương 
khác ở khu vực phía Bắc hay phía Nam.

Thứ hai, đào tạo NNLCLC đối với phát triển

Đảng ta đã chỉ rõ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhất là NNLCLC chính là 
một trong ba khâu đột phá, cốt lõi tạo ra sự phát triển. Công tác đào tạo NNLCLC là rất 
quan trọng tạo đòn bẩy phát triển, việc đào tạo NNLCLC phải phù hợp với sự chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế của thành phố. Khi tài nguyên tự nhiên, đất đai, lợi thế biển của Đà 
Nẵng đã được huy động, khai thác ở mức cao thì tài nguyên quý giá nhất, không thể cạn 
kiệt nếu được bồi đắp, khai thác, phát huy hiệu quả chính là tri thức. NNLCLC không 
đơn thuần là lực lượng lao động có chuyên môn, tay nghề, không đồng nhất với trình độ, 
bằng cấp mà phải nói đến đội ngũ cán bộ, chuyên gia giỏi, được đào tạo chuyên sâu, có 
trải nghiệm, kinh nghiệm và năng lực thực tiễn, có tư duy phản biện, có năng lực tư duy 
đổi mới sáng tạo và có tinh thần khởi nghiệp. 

Chiến lược phát triển NNLCLC của thành phố cần gắn liền với đổi mới tư duy phát 
triển, hài hòa với lợi ích vùng, quốc gia, không chỉ phát triển cho Đà Nẵng mà còn cho 
VKTTĐMT và cả nước. Phát triển bền vững phải cân đối, hài hòa giữa kinh tế và văn hóa 
- xã hội, không đánh đổi tăng trưởng nhanh bằng mọi giá mà phải đi đôi với quy hoạch, 
bảo tồn và tái tạo hợp lý, trong đó có nguồn tài nguyên quý nhất là chất xám con người. 
Có như vậy mới phát huy được các giá trị truyền thống, bản sắc tốt đẹp của Đà Nẵng, 
lấy lợi ích, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân là mục tiêu như giai đoạn 
đầu mới trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đề ra mục tiêu, sách lược đúng đắn, xây dựng 
“thành phố 5 không, 3 có” và tiếp đến “4 an”, được lòng dân, có động lực lớn từ sức mạnh 
đồng thuận để phát triển.

Thứ ba, phát triển NNLCLC gắn liền với phát triển GDĐT, KHCN và ĐMST 

Phát triển NNL cần gắn kết mật thiết, chặt chẽ với GDĐT, trong đó giáo dục phổ 
thông là nền tảng, đảm bảo đầu vào cho giáo dục đại học; ngược lại giáo dục đại học, 
trong đó có ngành sư phạm sẽ tác động tích cực, phát triển giáo dục phổ thông. Cần sớm 
định hướng, triển khai giáo dục STEM (kết hợp giữa KHCN - kỹ thuật và toán học), học 
tập trải nghiệm; nâng cao chất lượng dạy - học ngoại ngữ, tin học, hình thành năng lực, 
tư duy ĐMST cho học sinh sinh viên; tập trung đào tạo tinh hoa, tư vấn, hướng nghiệp, 
tuyển sinh các ngành mũi nhọn mà thành phố đang cần. Về phần mình, Đại học Đà Nẵng 
sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chuyển hướng mục tiêu từ đào tạo nhắm đến việc làm sẵn 
có sang hun đúc tinh thần khởi nghiệp, ĐMST, hình thành thế hệ sinh viên mới đủ phẩm 
chất, tư duy, năng lực làm việc tự chủ, khả năng lãnh đạo để không chỉ tạo việc làm cho 
mình mà còn đem lại cơ hội cho cộng đồng; hội nhập với thị trường lao động trong nước, 
quốc tế. Để làm được điều này thì người giảng viên phải chuyển đổi vai trò từ truyền đạt 
tri thức sang hướng dẫn và truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, 
tự trải nghiệm của sinh viên.
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Kinh nghiệm phát triển của Singapore (quy mô, điều kiện có thể ví tương đồng 
với Đà Nẵng) cho thấy, khi GDĐT, KHCN và ĐMST thực sự được đầu tư, phát triển thì 
NNLCLC sẽ trở thành động lực quyết định, tạo đà phát triển nhanh, bền vững. Có thể 
hình dung toàn cảnh phát triển của Đà Nẵng khi các khu công nghệ cao, công viên phần 
mềm được lấp đầy sẽ trở thành “một hub công nghệ lớn” kết nối với các trung tâm hàng 
đầu của khu vực và thế giới, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vì vậy cần xây dựng, 
hoàn thiện hạ tầng, nền tảng kỹ thuật và chuyển đổi số đồng bộ, hiện đại, tạo nền móng 
vững chắc cho GDĐT và KHCN phát triển. 

Thứ tư, phát triển NNLCLC gắn với đội ngũ lãnh đạo quản lý, chuyên gia giỏi 

Nghị quyết Đại hội XIII chỉ rõ ưu tiên phát triển NNLCLC cho công tác lãnh đạo, 
quản lý. Do đó, cần chú trọng đảm bảo chất lượng phát triển đội ngũ này mang ý nghĩa 
quyết định, là khâu then chốt của then chốt để chủ động sớm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, 
thử thách, sàng lọc đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ tâm, đủ tầm, “vừa hồng, vừa 
chuyên”. Việc được thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách 
đặc thù là cơ hội để nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội 
ngũ chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực then chốt. Bên cạnh đào tạo, sử dụng nguồn lực 
tại chỗ, kinh nghiệm thu hút hiền tài của Thành phố Hồ Chí Minh khi gắn kết với các 
trường đại học, các cơ quan Trung ương sẽ phát huy tiềm lực đội ngũ trí thức. Các chính 
sách cần thể hiện tinh thần “cầu hiền”, thu hút, đãi ngộ không chỉ bằng vật chất (nhà ở, 
lương bổng, phương tiện đi lại) mà còn cần kiến tạo, trọng dụng, bố trí công tác, cơ hội 
thăng tiến, tạo môi trường làm việc dân chủ, tôn trọng các ý kiến xây dựng, phản biện.

Thứ năm, phát triển Đại học Quốc gia tại Đà Nẵng để gánh vác sứ mệnh mới 

Mô hình đại học vùng như Đại học Đà Nẵng trong giai đoạn đầu đã phát huy tác 
dụng tích cực, nay trước yêu cầu, sứ mệnh mới có thể ví như chiếc áo đã chật. Những 
cơ chế tự chủ được giao cho đại học vùng nay đã được Đại học Đà Nẵng phân cấp, phân 
quyền tự chủ mạnh mẽ lại cho các trường thành viên, do đó cấp thiết cần được mở rộng 
tự chủ, tăng quy mô đầu tư để xứng tầm phát huy lợi thế cạnh tranh trong hội nhập với 
giáo dục đại học thế giới. Sự hình thành Đại học Quốc gia tại Đà Nẵng xuất phát từ nhu 
cầu thực tế khách quan, truyền thống, tiềm lực và sứ mệnh mới để đào tạo, cung ứng 
NNLCLC cho khu vực và cả nước. Điều này phù hợp với tinh thần Nghị quyết Đại hội 
Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị và được Chính phủ quan tâm, chỉ 
đạo, cho tái đầu tư xây dựng Khu Đô thị Đại học Đà Nẵng (tại Hòa Quý, Điện Ngọc) từ 
nguồn vốn trung hạn và vốn ODA (hơn 100 triệu USD) của Ngân hàng Thế giới.

Đặc biệt, HĐND, UBND thành phố vừa qua đã ủng hộ đề xuất chủ trương thành lập 
Đại học Quốc gia Đà Nẵng (trên cơ sở sắp xếp, đầu tư, nâng cấp Đại học Đà Nẵng và các 
trường đại học trên địa bàn, có thể bao gồm sáp nhập Trường Đại học Quảng Nam) với 
Thủ tướng Chính phủ; quan tâm, bố trí kinh phí xây dựng khu tái định cư, phối hợp đẩy 
nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để hiện thực khát vọng phát triển Đại học Đà Nẵng 
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trở thành Đại học Quốc gia Đà Nẵng. Đây là nhiệm vụ lịch sử có tính chiến lược, lâu dài 
đòi hỏi các cấp, các thế hệ lãnh đạo kiên trì, hướng về tương lai, quyết tâm thực hiện.

Có thể nói, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đã luôn dành cho sự 
nghiệp GDĐT và Đại học Đà Nẵng sự ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong suốt 
chặng đường phát triển, đồng hành với thành phố kể từ khi trực thuộc Trung ương./.
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THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

 ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2030, 

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

☐ SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Nhân lực là nhân tố quyết định đối với sự phát triển của mỗi quốc gia nói 
chung, mỗi địa phương nói riêng. Trình độ phát triển của nguồn nhân lực 
là thước đo chủ yếu cho sự phát triển; vì vậy, các quốc gia trên thế giới 

đều rất coi trọng việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực. Thực tế trong những thập 
kỷ qua có những quốc gia có thể không giàu về tài nguyên, điều kiện thiên nhiên không 
thuận lợi, nhưng kinh tế có thể tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững, một khi quốc 
gia đó có đường lối và tổ chức thực hiện kinh tế đúng đắn, xây dựng một đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, quản lý, đội ngũ trí thức xứng tầm; lực lượng lao động kỹ thuật có tay nghề cao, 
có kỹ năng tốt và phát triển tương đồng với sự phát triển tư liệu sản xuất.

Ở nước ta, Đảng và Nhà nước luôn khẳng định quan điểm coi con người là trung 
tâm của sự phát triển và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, trong giai đoạn 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phát triển nguồn nhân lực 
được coi là một trong ba khâu đột phá của chiến lược triển kinh tế - xã hội của đất nước 
giai đoạn 2021 - 2030; đồng thời, phát triển nguồn nhân lực trở thành nền tảng của phát 
triển bền vững và tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Thành phố Đà Nẵng là thành phố trẻ, năng động sáng tạo, đã thực hiện việc quy 
hoạch và chỉnh trang đô thị tương đối cơ bản; nền kinh tế phát triển tương đối nhanh, 
tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2010 - 2019 bình quân 8%/năm; năng suất lao động 
tăng bình quân 4,61%/năm1; đầu tư phát triển kinh tế với tốc độ khá; cơ cấu nền kinh 

1 Tính theo giá so sánh 2010; theo giá hiện hành là 10,25%.
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1 Cơ cấu kinh tế năm 2011: dịch vụ 62,41%, công nghiệp - xây dựng 24,92%, nông lâm ngư nghiệp 
2,68%, thuế SP trừ trợ cấp SP 10,00%; năm 2019: dịch vụ 64,59%, công nghiệp - xây dựng 22,13%, 
nông lâm ngư nghiệp 1,86%, thuế SP trừ trợ cấp SP 11,25%.

2 Cả nước tăng bình quân 1,15%.

tế phát triển theo hướng hợp lý, tỷ trọng các lĩnh vực năng suất lao động cao, ứng dụng 
công nghệ và môi trường tốt chiếm ưu thế.1 Các ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố 
như: dịch vụ du lịch, công nghệ thông tin, logistics… phát triển nhanh. Số lượng doanh 
nghiệp phát triển nhanh từ hơn 15.000 doanh nghiệp năm 2011 lên hơn 27.300 doanh 
nghiệp năm 2020. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp thuộc dạng vừa và nhỏ, đa số là 
siêu nhỏ; công nghiệp phát triển chậm, chưa có doanh nghiệp công nghiệp lớn sử dụng 
công nghệ cao đóng góp lớn cho nền kinh tế và ngân sách thành phố. Đặc biệt, năm 
2020 khủng hoảng nền kinh tế do tác dộng của đại dịch COVID-19 cả 2 đợt làm cho nền 
kinh tế Đà Nẵng sụt giảm, GRDP âm 7,99%; tiếp theo tháng 5.2021 bùng phát trở lại và 
kéo dài hơn 5 tháng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, khả năng chỉ đạt con số tăng trưởng 
0,11%/6% theo kế hoạch trong năm 2021.

Các lĩnh vực xã hội của thành phố phát triển khá tốt, hạ tầng xã hội tương đối hiện 
đại đáp ứng được nhiều chiều trong nhu cầu cuộc sống của người dân như: giáo dục, y 
tế, nước sạch, thông tin, nhà ở… Thành phố tiếp tục thực hiện các chương trình nhân 
văn “5 không”, “3 có”, “4 an” và thực hiện các chương trình an sinh xã hội, thực hiện bảo 
hiểm y tế toàn dân (đạt 97% dân số, cả nước đạt 90,85%), tăng độ bao phủ của bảo hiểm 
xã hội… và an ninh trật tự tốt, đem lại cuộc sống ổn định cho người dân.

Thực trạng nguồn nhân lực thành phố Đà Nẵng

Dân số thành phố Đà Nẵng tăng tương đối nhanh so với các tỉnh trong khu vực; 
từ khi chia tách thành phố Đà Nẵng thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, 
dân số Đà Nẵng chỉ có 672.468 người đến năm 2020 dân số thành phố tăng 1,74 lần đạt 
1.169.480 người (tăng 497.012 người, tốc độ tăng bình quân 2,43%/năm; trong đó tăng tự 
nhiên bình quân khoảng 1,1% và tăng cơ học 1,33%).2

Lực lượng lao động, năm 1997 lực lượng lao động trong độ tuổi có 295.979 người 
đến năm 2019 tăng lên 606.667 người, qua 22 năm tăng 310.688 người, bằng 2,05 lần; tốc 
độ tăng bình quân 3,31%/năm; riêng năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, 
lực lượng lao động giảm 42.658 lao động, năm 2021 cũng tiếp tục bị ảnh hưởng nên lực 
lượng lao động cũng như lao động làm việc trong nền kinh tế khôi phục chậm chạp, kéo 
tốc độ tăng bình quân của lao động làm việc trong nền kinh tế giai đoạn 2010 - 2020  
xuống 1,9%/năm. 

Về chất lượng nguồn nhân lực: thành phố sớm quan tâm đến nguồn nhân lực; 
ngay từ năm 2010, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 9631/QĐ-UBND ngày 
10.12.2010 quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011 - 2020 và 
ngày 23.7.2012 ban hành Quyết định số 5882/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án quy 
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1 Từ 16.168 người năm 2010 tăng lên 20.596 người năm 2020.
2 Từ 483.286 người năm 2011 tăng lên 586.248 người năm 2019.
3 Nhà lãnh đạo; chuyên môn kỹ thuật bậc cao, bậc trung; thợ lắp ráp vận hành máy móc thiết bị.
4 Từ năm 2011: 37,28% đến năm 2019: 37,80%.
5 Như: Đại học Duy Tân, Đại học Đông Á, Đại học Kiến trúc.
6 Gồm 18 trường cao đẳng, 6 trường trung cấp với quy mô đào tạo 21.959 học sinh, sinh viên/năm 

(trong đó trình độ cao đẳng 13.478 sinh viên/năm), 11 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 35 cơ sở 
khác có đào tạo nghề nghiệp với quy mô đào tạo trình độ sơ cấp, ngắn hạn 35.319 học viên/năm.

7 Tăng từ 2.013 người năm 2010 lên 3.132 người năm 2020.
8 Tăng từ 62,04% năm 2010 lên 89,07% năm 2020.
9 Từ 13,88% năm 2010 tăng lên 33,45% năm 2020.

hoạch phát triển nhân lực thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011 - 2020; đồng thời cũng 
có nhiều chính sách đãi ngộ đào tạo và thu hút nguồn nhân lực như Đề án “Phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng” của UBND thành phố (gọi tắt là 
Đề án 922), Đề án “Tạo nguồn cán bộ cho chức danh Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND 
phường/xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” của Ban Thường vụ Thành ủy (gọi tắt là Đề 
án 89), chính sách bồi dưỡng, thu hút, đào tạo nhân lực chất lượng cao (Nghị quyết số 
107/NQ-HĐND ngày 07.7.2017 của Hội đồng nhân dân thành phố) đã đem lại nguồn 
nhân lực tương đối đảm bảo cho nhu cầu của thành phố.

Phân nhóm nhân lực theo khu vực:

- Đối với nhân lực trong khu vực công, về số lượng sau 10 năm (2010 - 2020) tăng 
4.428 người1; về chất lượng: cán bộ, công chức viên chức có trình độ đại học tăng từ 
61,97% năm 2010 lên 79,21% năm 2020; trong đó có trình độ sau đại học tăng từ 4,94% 
lên 12,11%.

- Đối với nhân lực trong khu vực sản xuất, kinh doanh, về số lượng sau 08 năm 
(2011 - 2019) tăng 102.962 người2; về chất lượng tăng chậm, tỷ lệ của những vị trí làm 
việc có chất lượng nhân lực cao3 chỉ tăng 0,52% qua 9 năm4 (2011 - 2016). Còn nhiều 
doanh nghiệp chưa cải tiến, trang bị tư liệu sản xuất tiên tiến; ứng dụng khoa học công 
nghệ chưa cao; khai thác lao động giá rẻ.

- Đối với nhân lực trong cơ sở đào tạo, Đà Nẵng là trung tâm giáo dục - đào tạo của 
miền Trung - Tây Nguyên, tập trung các trường, phân viện; trong đó có Đại học Đà Nẵng 
gồm 06 thành viên 7 đơn vị đào tạo, các trường đại học ngoài công lập5 với quy mô đào 
tạo hơn 72.000 sinh viên/năm. Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp có 70 đơn vị6 với quy mô 
đào tạo 57.278 học sinh, sinh viên/năm. Đội ngũ giảng viên, nhà khoa học, cán bộ nghiên 
cứu phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng: giảng viên khối đại học sau 10 năm 
(2010 - 2020) tăng 1.119 người7; tỷ lệ trình độ trên đại học tăng 17,03%8, trong đó trình 
độ tiến sĩ tăng 19,57% (tăng 752 người).9 Giảng viên, giáo viên khối giáo dục nghề nghiệp 
tăng 434 người trong 10 năm (2010 - 2020); trong đó trình độ trên đại học tăng 33,27% 
(tăng từ 9,85% năm 2010 lên 43,12% năm 2020), trình độ tiến sĩ tăng từ 7 người năm 
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1 Như cơ chế tiền lương: người hưởng lương tăng thêm hoặc hưởng thu nhập thêm có tính chất 
lương phải xin ý kiến 3 bộ: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và 
thường là không được đồng ý.

2 Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị 
(khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2010 lên 36 người năm 2020; đặc biệt, trong khối giáo dục nghề nghiệp kỹ năng nghề của 
giáo viên tăng bình quân hàng năm 1,5 - 2%.

Nhìn chung, nguồn nhân lực thành phố Đà Nẵng tăng nhanh cả về số lượng và 
chất lượng; về cơ cấu cơ bản đảm bảo theo nhu cầu phát triển của thành phố. Tuy nhiên, 
cũng như tình trạng chung của các đô thị khác trong cả nước, Đà Nẵng đang có sự mất 
cân đối cung - cầu lao động, cụ thể: năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, nhu cầu tuyển 
dụng lao động của doanh nghiệp có tỷ trọng theo trình độ đào tạo là: trình độ đại học 
10,42%; trình độ cao đẳng, trung cấp nghề 26,41%, trình độ sơ cấp 17,56% và công nhân 
kỹ thuật đào tạo ngắn hạn và lao động phổ thông 45,62%; nhưng số lao động có nhu cầu 
tìm việc có trình độ đại học trở lên chiếm 28,00%, cao đẳng và trung cấp chiếm 25,89%, 
sơ cấp nghề 10,85%; trong khi công tác tuyển sinh đào tạo trình độ nghề chuyên nghiệp 
luôn thấp, cao đẳng bình quân 45 - 50%, trung cấp bình quân 30 - 35% quy mô năng lực 
đào tạo. Đặc biệt là những năm gần đây số lượng nhu cầu tìm việc không đảm bảo cho 
nhu cầu tuyển dụng (10 - 15%). Nguồn nhân lực có chất lượng cao còn thiếu rất lớn, tỷ lệ 
người lao động có bằng tốt nghiệp đại học trở lên rất cao nhưng kỹ năng, tay nghề chưa 
đảm bảo cho các nhà tuyển dụng.

Về thu hút và đãi ngộ nhân lực chất lượng cao, thành phố đã có một số chủ trương 
đột phá để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhanh và tương đối đầy đủ; kể cả 
chính sách ưu đãi về hỗ trợ tiền lương tăng thêm, điều kiện sống cũng như điều kiện môi 
trường làm việc; nhưng trong quá trình thực hiện bị vấp phải ràng buộc của các quy định 
của pháp luật1; kể cả số người đã được đầu tư đào tạo, bồi dưỡng nhưng cũng không giữ 
chân được công tác lâu dài ở các cơ quan của thành phố. Khu vực sản xuất, kinh doanh 
chỉ khuyến khích theo cơ chế thị trường; tuy nhiên, thành phố chưa có doanh nghiệp đầu 
tàu, doanh nghiệp lớn sử dụng nhiều chuyên gia đầu ngành; mặt khác, Việt Nam chưa 
có luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong thị trường lao động nên sự đầu tư của 
doanh nghiệp phát triển nhân lực chất lượng cao chưa được quan tâm đúng mức. 

Yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045

Nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những 
trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về 
khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo… theo Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 
2019 của Bộ Chính trị2, theo đó Đà Nẵng nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao 
động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
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dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, chú trọng phát triển 5 lĩnh vực mũi nhọn của thành 
phố… Do vậy, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố, 
đảm bảo bền vững, chất lượng cao, hiệu quả; đặc biệt là đột phá phát triển nguồn nhân 
lực chất lượng cao của thành phố mới đảm bảo được tốc độ và chất lượng nền kinh tế - xã 
hội theo Nghị quyết số 43-NQ/TW đã đề ra. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 
của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đang đứng trước các yêu cầu sau:

Một là, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trước hết xuất phát từ nhu cầu của 
sự phát triển của nền kinh tế - xã hội. Trong giai đoạn 2022 - 2030, thành phố Đà Nẵng sẽ 
phải chủ động nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư gắn với quá trình hội nhập quốc tế, xây dựng chính quyền số, phát triển 
kinh tế số, xã hội số; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Hai là, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phải gắn với phát triển giáo dục 
và khoa học - công nghệ; đáp ứng trên cả 3 yếu tố: số lượng, chất lượng và cơ cấu nguồn 
nhân lực.

Ba là, công tác đào tạo phải được tiến hành một cách đồng bộ, toàn diện; thực sự 
trở thành trách nhiệm của mọi tổ chức và cá nhân, trong đó có vai trò quan trọng của 
các doanh nghiệp. Tập trung cho giải pháp đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực trong nhà 
trường cũng như trong quá trình sản xuất - kinh doanh, chú trọng nâng cao tính chuyên 
nghiệp và kỹ năng thực hành.

Bốn là, thu hút nguồn nhân lực cần tập trung tạo động lực để thu hút nhân tài theo 
hướng quan tâm đúng mức tới lợi ích kinh tế và danh dự cá nhân gắn với tinh thần dân 
tộc; nghiên cứu thay đổi tiêu chí, chế độ tuyển dụng, đãi ngộ, sử dụng trên cơ sở tăng 
cường quyền lực trên thực tế cho lãnh đạo các cấp; thực hiện dân chủ, công khai, minh 
bạch trong việc tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ nhân lực chất lượng cao, xóa bỏ các rào 
cản về tôn giáo, dân tộc, địa phương trong việc chọn lựa người tài. 

Định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045

Định hướng đến năm 2030, nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng cơ 
bản đáp ứng được nhu cầu chung cho tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội; đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức, nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và đội ngũ lao động 
kỹ thuật lành nghề có trình độ chuyên môn, kiến thức, năng lực, phẩm chất, đạo đức… 
tham gia điều hành, quản lý xã hội, quản lý doanh nghiệp và trực tiếp tham gia sản xuất, 
kinh doanh của nền kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững, trên cơ sở ứng 
dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số. 
Nâng cao năng suất lao động bình quân ít nhất 6 - 8%/năm (theo giá so sánh năm 2010).

Cụ thể:

Một là, nhân lực ở cơ quan, các đơn vị thuộc hệ thống chính trị của thành phố được 
đào tạo, bồi dưỡng trình độ, năng lực, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng công việc được phân 
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1 Trong đó 14,56% trên đại học.
2 Trong đó 39% trên đại học.
3 Trong đó 42% trên đại học.
4 Trong đó 12% trên đại học.
5 Trong đó 12% trên đại học.
6 Trong đó 22,15% trên đại học.
7 Trong đó 44% trên đại học.
8 Trong đó 50% trên đại học.
9 Trong đó 20% trên đại học.
10 Trong đó 25% trên đại học.

công; có tính năng động, sáng tạo; có khả năng tiếp nhận, ứng dụng những tiến bộ khoa 
học công nghệ; có sức khỏe; có khả năng làm việc trong môi trường kinh tế - xã hội mới; 
trong đó, 25 - 35% cán bộ lãnh đạo, quản lý có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Hai là, phát triển chất lượng nguồn nhân lực 

Đến năm 2025: đối với cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) đạt 83,59% có 
trình độ đại học trở lên1; công chức cấp huyện trở lên đạt 98% trình độ đại học trở lên2; 
cán bộ lãnh đạo, quản lý đạt 99,49% có trình độ đại học trở lên3; viên chức đạt 82,0% có 
trình độ đại học trở lên4; cán bộ, công chức cấp xã, phường đạt 88,0% có trình độ đại học 
trở lên.5 Tỷ lệ lao động qua đào tạo của lực lượng lao động đạt 75% (trong đó có bằng cấp 
61%).

Đến năm 2030: đối với CB, CC, VC đạt 90,91% có trình độ đại học trở lên6; công 
chức cấp huyện trở lên đạt 98% trình độ đại học trở lên7; cán bộ lãnh đạo, quản lý đạt 
100% có trình độ đại học trở lên8; viên chức đạt 90,0% có trình độ đại học trở lên9; cán 
bộ, công chức cấp xã, phường đạt 95,0% có trình độ đại học trở lên.10 Tỷ lệ lao động qua 
đào tạo của lực lượng lao động đạt 78% (trong đó có bằng cấp 64%).

Định hướng đến năm 2045, duy trì tỷ lệ chất lượng CB, CC, VC sau năm 2030 ở 
trình độ đại học, nâng tỷ lệ CB, CC, VC trình độ trên đại học mỗi năm ít nhất 1%.

Ba là, phát triển nhân lực của hệ thống đào tạo nguồn nhân lực (đào tạo đại học và 
giáo dục nghề nghiệp); nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ đủ chuẩn, đủ trình 
độ chuyên môn, kỹ thuật, ngoại ngữ để tiếp thu nền khoa học - công nghệ tiên tiến của 
thế giới để đào tạo đội ngũ nhân lực mới, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, công 
nghệ cao trên địa bàn thành phố.

Bốn là, phát triển đội ngũ doanh nhân, chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao 
động kỹ thuật cao có trình độ chuyên nghiệp, kỹ năng điều hành sản xuất kinh doanh và 
có đủ điều kiện để hợp tác, thu hút các nguồn lực đầu tư vào thành phố và có năng lực 
đối ngoại sẵn sàng hợp tác và cạnh tranh tầm cỡ quốc tế và khu vực. Nâng tỷ trọng nhà 
lãnh đạo, chuyên môn kỹ thuật bậc cao và bậc trung, thợ lắp ráp vận hành máy móc thiết 
bị lên 41,76% năm 2025, 47,93% năm 2030 và định hướng đến năm 2045 đạt 50,11%.
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Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lương cao đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045

Một là, nâng cao nhận thức về phát triển nguồn nhân lực đặc biệt là nguồn nhân lực 
chất lượng cao 

Cấp ủy, chính quyền các cấp phải quán triệt tinh thần Đại hội Đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị và vai trò của nguồn 
nhân lực chất lượng cao; tuyên truyền, tư vấn nâng cao nhận thức về nguồn nhân lực; đặc 
biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đổi mới nhận thức về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong tất cả các 
khâu đào tạo, thu hút, bố trí, sử dụng và phát huy hết năng lực, tri thức của nguồn nhân 
lực trong mọi lĩnh vực; những chính sách về đào tạo và thu hút phải thiết thực đối với 
điều kiện sống, điều kiện làm việc, hiệu quả, có tính khả thi và thống nhất. 

Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị xác định vị trí làm việc trọng yếu, có 
tính đột phá, đầu tàu cần phải bố trí nhân lực chất lượng cao để có kế hoạch bổ sung, điều 
chỉnh và xây dựng môi trường làm việc.

Nhận thức về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phải đầy đủ, toàn diện trên 
cả 3 góc độ số lượng, chất lượng và cơ cấu.

Nhận thức đúng vai trò và phát huy sự cống hiến của nguồn nhân lực chất lượng 
cao trên cơ sở nhận thức đúng về hài hòa các lợi ích (lợi ích Nhà nước - thành phố, lợi 
ích đơn vị và lợi ích cá nhân).

Hai là, đổi mới, hoàn thiện quản lý Nhà nước về nguồn nhân lực, bao gồm:

Xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2030, 
tầm nhìn 2045 ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương, từng đơn vị.

Phân công trách nhiệm về chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về nguồn nhân 
lực. Cải tiến phương pháp quản lý nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Đối 
với khu vực công, công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo 
cần được tiến hành đồng thời với việc đổi mới công tác đánh giá, xác định thẩm quyền, 
trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc quy hoạch, luân chuyển. Đặc biệt là 
xây dựng tiêu chuẩn chức danh của từng vị trí việc làm và tiêu chí đánh giá theo tiêu 
chuẩn chức danh, theo hiệu quả công việc và sự tín nhiệm của nhân sự đó.

Ba là, đổi mới căn bản và toàn diện về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Xây dựng mục tiêu đào tạo và môi trường giáo dục thực sự tác động trực tiếp đến 
việc hình thành nhân tố tri thức của mỗi con người.

Đổi mới nội dung và phương thức đào tạo; trước hết là chất lượng đội ngũ giảng 
viên, chất lượng chương trình, giáo trình đào tạo và chất lượng trong việc thực hành ứng 
dụng; thay đổi phương thức đào tạo áp dụng kỹ thuật tiên tiến của tri thức vào quá trình 
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đào tạo, tận dụng những phát minh nhanh chóng của khoa học, kỹ thuật và công nghệ 
có thể đi tắt đón đầu.

Đào tạo nguồn nhân lực dựa trên nền tảng phục vụ yêu cầu ứng dụng khoa học - 
công nghệ, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất lao 
động. Chuyển mạnh quá trình đào tạo từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn 
diện về năng lực và phẩm chất người học. Gắn kết giữa cơ sở đào tạo và cơ sở sử dụng lao 
động trong việc biên soạn chương trình đào tạo. 

Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, đào tạo theo tinh thần tăng cường tính tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, đào tạo; lấy uy tín, chất lượng làm cơ sở.

Đổi mới phương pháp đánh giá chất lượng đào tạo một cách khoa học, khách quan, 
minh bạch. Xây dựng và thực hiện cơ chế đánh giá và kiểm định chất lượng qua đào tạo, 
cấp giấy phép hành nghề; thí điểm một số lĩnh vực và đi đến bắt buộc các doanh nghiệp 
phải tuyển lao động có giấy phép hành nghề. 

Bốn là, đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất 
lượng cao

Chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao bao gồm: chính sách về 
đào tạo, bồi dưỡng và chính sách đãi ngộ, thu hút. 

Tổ chức rà soát lại các chính sách về phát triển nguồn nhân lực của thành phố để 
sửa đổi bổ sung cho phù hợp; xây dựng các chính sách mới, kết hợp chính sách chung 
của Trung ương theo quy định của pháp luật, xây dựng thêm một số chính sách đặc thù 
có tính đột phá trên cơ sở thẩm quyền của thành phố và cơ chế đặc thù của thành phố 
được Trung ương quy định.

Hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp có chính sách ưu đãi đối với nhân lực chất 
lượng cao. Huy động nguồn lực của doanh nghiệp tham gia đào tạo và thu hút nguồn 
nhân lực về cho doanh nghiệp. Một mặt đề xuất Trung ương, mặt khác chính quyền 
thành phố phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp triển khai một số biện pháp chống 
cạnh tranh không lành mạnh để tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm tham gia đào 
tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Năm là, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với ứng dụng khoa học công 
nghệ; triển khai tốt chiến lược phát triển giáo dục và chiến lược dân số.

Đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cần đặt ra yêu cầu phải gắn kết 
chặt chẽ với phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ; chú trọng đầu tư phát triển và 
ứng dụng khoa học - công nghệ một cách mạnh mẽ. Thành phố có chủ trương dành một 
phần tỷ lệ (%) nhất định (bằng hoặc cao hơn chủ trương của Trung ương) và tăng theo 
lộ trình giai đoạn ổn định ngân sách nguồn kinh phí đầu tư phát triển khoa học - công 
nghệ trong dự toán ngân sách hàng năm và kế hoạch trung hạn.

Thực hiện việc giáo dục đạo đức, giáo dục công dân từ thế hệ mầm non đến phổ 
thông góp phần xây dựng con người có phẩm chất, đạo đức và thể lực, trí lực đầy đủ để 
sẵn sàng đào tạo nguồn chất lượng cao hiệu quả. 
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Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao dựa trên chất lượng dân số; xây dựng và 
triển khai đánh giá các tiêu chí chất lượng dân số (HDI) và bổ sung tiêu chí tái sản xuất dân 
số và chất lượng lực lượng lao động; khai thác triệt để và có hiệu quả thời kỳ dân số vàng. 

Sáu là, xây dựng môi trường làm việc, môi trường sống tạo cho nhân lực chất lượng 
cao đủ điều kiện phát huy năng lực, cống hiến và tận tâm, tận lực cho công việc: Thay đổi 
quan điểm sử dụng và trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng môi trường 
làm việc phù hợp, môi trường sống tốt để con người có thể yên tâm công tác, ổn định 
cuộc sống. Tạo ra môi trường mới hoặc sắp xếp nguồn nhân lực chất lượng cao vào đúng 
môi trường khả dụng để phát huy hết năng lực của mỗi con người. 

Bảy là, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, đặc biệt những dự án có tính chiến lược, đầu tàu, 
ứng dụng công nghệ cao 

Tập trung xúc tiến đầu tư dự án lớn có tính chiến lược, đầu tàu sử dụng công nghệ 
cao, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến vào Khu Công nghệ cao, các khu công 
nghiệp và Khu Công nghệ thông tin tập trung của thành phố; ngoài ra còn thu hút các 
vệ tinh của dự án đó, các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm phụ trợ sẽ lấp đầy các khu 
công nghiệp của thành phố.

Thành phố đã đầu tư xây dựng và tiếp tục hoàn chỉnh mở rộng khu công nghệ cao, 
khu công nghệ thông tin tập trung, mở ra những vị trí việc làm cho nguồn nhân lực chất 
lượng cao và doanh nghiệp sẵn sàng có những chính sách đãi ngộ cùng với các điều kiện 
hạ tầng xã hội của thành phố sẽ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về thành phố.

Tám là, hợp tác quốc tế trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực; tập trung ưu tiên cho đào tạo 
đội ngũ nhân lực nguồn, nhân lực có trình độ kiến thức khoa học và công nghệ đạt đẳng 
cấp quốc tế và khu vực; các nhà khoa học, các giảng viên đại học, cao đẳng, các chuyên 
gia…; triển khai liên kết đào tạo với các trường của nước ngoài, đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao được công nhận cấp quốc tế và khu vực. Đặc biệt, cần xúc tiến nhanh và 
đẩy mạnh việc liên kết đào tạo nhân lực để đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng đối với các nước già hóa dân số thiếu lao động có nền công nghiệp phát 
triển, khoa học công nghệ tiên tiến, sau thời hạn về nước sẽ bổ sung nguồn nhân lực chất 
lượng cao cho nền kinh tế.

Xem xét tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 922 nhưng cần phải điều chỉnh cho phù 
hợp; ưu tiên cho học tập liên kết (học trong nước cấp bằng quốc tế). Thành phố nghiên 
cứu và ban hành chính sách hỗ trợ một phần từ ngân sách thành phố kết hợp với nguồn 
kinh phí của doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực tư.

Bố trí quy hoạch đất để thu hút đầu tư ít nhất một trường đại học và một trường cao 
đẳng trình độ đẳng cấp quốc tế, đào tạo và cấp bằng theo tiêu chuẩn quốc tế./. 
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HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
VÀ CÁC YÊU CẦU TRONG THỜI GIAN TỚI

☐ SỞ NGOẠI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Đối ngoại Đà Nẵng cùng chặng đường phát triển của thành phố 

Năm 1997, Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, vào thời điểm 
này, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng cũng chính thức được thành lập. Trong 25 năm qua, với những 
bước phát triển mạnh mẽ thành phố Đà Nẵng đã mang diện mạo của một thành phố trẻ 
trung, năng động và hiện đại. Trước xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng, đối ngoại thành 
phố đã bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, những mục tiêu phát triển 
của thành phố, đề ra nhiều giải pháp hiệu quả để “kết nối Đà Nẵng với thế giới”, quảng 
bá hình ảnh thành phố tại nước ngoài, kết nối, triển khai nhiều chương trình hợp tác, 
tranh thủ nguồn lực, góp phần vào sự phát triển của thành phố. Có thể nói, chặng đường 
25 năm phát triển của Đà Nẵng cũng là chặng đường 25 năm trưởng thành của công tác 
đối ngoại thành phố. 

Với những định hướng của thành phố và sự hỗ trợ, phối hợp hiệu quả của Ban Đối 
ngoại, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành Trung ương, công tác đối ngoại, kinh tế đối ngoại, 
hội nhập quốc tế của Đà Nẵng đã được triển khai hiệu quả, đạt nhiều kết quả quan trọng, 
góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

Công tác đối ngoại Đảng đóng vai trò quan trọng trong công tác đối ngoại                     
địa phương 

Trong những năm qua, công tác đối ngoại Đảng luôn được thành phố quan tâm chỉ 
đạo. Đà Nẵng không ngừng tăng cường hợp tác hữu nghị với các địa phương của những 
nước láng giềng, những nước có cùng hệ thống chính trị, đặc biệt quan hệ hợp tác với các 
tỉnh Nam, Trung Lào là điển hình trong bức tranh đối ngoại đa sắc màu của thành phố. 
Thành phố cũng đã đón nhiều đoàn từ các cơ quan đảng của Đảng Cộng sản Cuba, Đảng 
Cộng sản Trung Quốc, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; tổ chức nhiều hoạt động khánh 
tiết chúc mừng các cơ quan đại diện Lào, Trung Quốc, Cuba tại Việt Nam, cơ quan lãnh 
sự các nước Lào, Trung Quốc tại Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng của các 
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nước; Đà Nẵng cũng là nơi diễn ra nhiều hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam 
và Đảng Cộng sản Trung Quốc,…

Đặc biệt, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Chương trình hành động của Thành ủy 
Đà Nẵng về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18.02.2019 của Bộ Chính trị về tăng 
cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới. Đây là cơ sở 
để các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả công tác đối ngoại Đảng trong thời gian đến. 

Công các đoàn ra, đoàn vào - mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế

Với vị trí là trung điểm của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giao thông thuận lợi 
và những đặc trưng riêng có, trong thời gian qua, thành phố đã thu hút nhiều đoàn khách 
quốc tế đến thăm và làm việc, mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế. Trong giai đoạn 2011 
- 2021, Đà Nẵng đã đón gần 5.200 đoàn khách quốc tế, trong đó có nhiều đoàn Nguyên 
thủ quốc gia, Hoàng gia như: đoàn Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch 
nước Lào (2011, 2017), các đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc (2002, 2006, 
2017), Thủ tướng Campuchia (2013), Quốc vương Campuchia (2018), Toàn quyền Úc 
(2016), Tổng thống Ấn Độ (2019),… và nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao, Bộ trưởng, Đại sứ 
các nước, doanh nghiệp tiềm năng đến thăm, làm việc, tìm hiểu về tình hình phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương và xúc tiến các dự án hợp tác, đầu tư. 

Thành phố đã tổ chức thành công nhiều đoàn lãnh đạo thành phố đi công tác nước 
ngoài để tham gia các diễn đàn khu vực và quốc tế, tăng cường xúc tiến đầu tư, thương 
mại, du lịch và thúc đẩy hợp tác với các địa phương, tổ chức nước ngoài. Gần đây nhất 
trong chuyến công tác tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính 
thức Nhật Bản các ngày 22 - 25.11.2021, thành phố Đà Nẵng đã ký kết Biên bản hợp tác 
với Tập đoàn Sumitomo và BRG về hợp tác kêu gọi đầu tư cho một số dự án trọng điểm 
của Đà Nẵng; gặp gỡ, giới thiệu môi trường đầu tư với một số doanh nghiệp Nhật; tiếp 
nhận 238 tác phẩm tranh của các họa sĩ nổi tiếng Việt Nam và cho mượn 49 tác phẩm 
giá trị. 

Thành phố cũng là điểm đến được ưu tiên lựa chọn của các tàu hải quân và quân sự 
các nước, góp phần phát triển hợp tác sâu rộng về quốc phòng giữa Việt Nam và các đối 
tác. Từ năm 2015 - 2021, thành phố đã đón 44 tàu quân sự các nước đến thăm, điển hình 
như chuyến thăm Đà Nẵng của Tàu sân bay USS Carl Vinson vào năm 2018 và tàu USS 
Theodore Roosevelt vào năm 2020. 

Hợp tác quốc tế cấp địa phương - nền tảng và động lực xây dựng thành phố Đà 
Nẵng vươn tầm quốc tế 

Lũy kế đến nay, thành phố Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với 
45 địa phương của 20 quốc gia và vùng lãnh thổ với 94 thỏa thuận được ký kết song 
phương với các địa phương nước ngoài, cùng nhiều thỏa thuận với các hiệp hội doanh 
nghiệp, tập đoàn, công ty nước ngoài nhằm thúc đẩy quảng bá, kết nối đầu tư. Các hoạt 
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động hợp tác cấp địa phương được chú trọng thông qua hợp tác với các địa phương nước 
ngoài như Yokohama, Boras, Daegu, các tập đoàn, tổ chức như Tập đoàn Sakae, KOICA, 
World Bank,…; khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (với UNDP, Đại sứ quán Israel, Chương 
trình Đối tác đổi mới sáng tạo Phần Lan, ADB, Microsoft, Swiss-EP,...); thu hút đầu tư 
(Tập đoàn Mikazuki thông qua hợp tác với thành phố Kisarazu); phát triển nông thôn 
(với tỉnh Gyeongsangbuk, Quỹ Toàn cầu hóa nông thôn mới - Hàn Quốc); giao lưu nhân 
dân (với thành phố Changwon - Hàn Quốc, Mitsuke - Nhật Bản, và nhiều địa phương 
của Lào),…

Hình ảnh thành phố Đà Nẵng luôn được quảng bá có hiệu quả tại các thành phố 
có quan hệ hữu nghị và hợp tác. Lá cờ Việt Nam tung bay tại Tòa Thị chính thành phố 
Pittsburgh (Bang Pennsylvania, Hoa Kỳ) vào ngày 21.8 hàng năm - Ngày hữu nghị Đà 
Nẵng - Pittsburgh. Thành phố Đà Nẵng cũng đã trở thành biểu tượng quan hệ hợp tác 
cấp địa phương với thành phố Daegu (Hàn Quốc), Yokohama, Sakai (Nhật Bản), Boras 
(Thụy Điển) với các chương trình và dự án trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật cụ 
thể. Bên cạnh hợp tác hữu nghị, quan hệ hợp tác với các địa phương nước ngoài đã dần 
khai thác lợi ích về kinh tế, mang lại lợi ích thiết thực cho thành phố trong các lĩnh vực 
như quy hoạch, phát triển đô thị, phát triển bền vững. Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng 
luôn quan tâm hợp tác, hỗ trợ các địa phương Lào, Campuchia trên lĩnh vực giáo dục, 
đào tạo, nông nghiệp... Nhờ đó, vị trí và vai trò của Đà Nẵng ngày càng được nâng cao 
thông qua các chương trình hợp tác với các địa phương nước ngoài.

 Công tác ngoại giao văn hóa và đối ngoại Nhân dân - Nhịp cầu đưa hình ảnh 
thành phố đến gần hơn với bạn bè quốc tế 

Việc đăng cai tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo quốc tế quy mô, có sức lan tỏa 
được xem là cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh thành phố, xây dựng thương hiệu điểm 
đến lý tưởng, góp phần xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội. Với sự tin tưởng của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và các đối tác quốc 
tế, nhiều hội nghị, hội thảo, diễn đàn quốc tế đã diễn ra tại Đà Nẵng, tiêu biểu như: Tuần 
lễ Cấp cao APEC 2017 với khoảng 11.000 đại biểu quốc tế, bao gồm lãnh đạo của 21 nền 
kinh tế thành viên, gần 3.000 phóng viên trong và ngoài nước; Cuộc họp Hội đồng Thống 
đốc Quỹ Á - Âu lần thứ 37 (BOG-37); Hội nghị Hiệp hội Ngân hàng ASEAN (2017), Đại 
hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) lần thứ 6 (2018); Hội nghị Quan chức Cao 
cấp ASEAN và các hội nghị liên quan (năm 2020)... Thành phố cũng tổ chức thành công 
nhiều sự kiện văn hóa - thể thao mang tầm quốc tế và khu vực, các chương trình giao lưu 
văn hóa, thể thao với các đối tác nước ngoài, như Cuộc đua Thuyền buồm Vòng quanh 
thế giới Clipper Race 2015 - 2016; Lễ hội Giao lưu Văn hóa Việt - Nhật; Lễ hội Tuyệt vời 
Đà Nẵng; Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 (năm 2016); Cuộc thi Marathon 
quốc tế; IRONMAN 70.3 Việt Nam; Hội nghị Golf Châu Á Thái Bình Dương APGS 2017; 
các chương trình giao lưu văn hóa với thành phố Mitsuke (Nhật Bản), Changwon (Hàn 
Quốc); Giải bóng đá Người nước ngoài tại Đà Nẵng; các Tuần lễ phim/biểu diễn nghệ 
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thuật của các nước; các hoạt động giao lưu nhân dân với hải quân các nước,… Từ việc tổ 
chức các hoạt động này, hình ảnh thành phố biển trẻ trung, năng động đến gần hơn với 
bạn bè quốc tế, tăng cường hiểu biết giữa người dân Đà Nẵng và nhân dân các nước trên 
thế giới.

Công tác ngoại giao kinh tế - Nhịp cầu thu hút đầu tư, xúc tiến du lịch hiệu quả

Công tác ngoại giao kinh tế đã góp phần tích cực vào kết quả thu hút đầu tư, thương 
mại, du lịch, các nguồn viện trợ nước ngoài, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển thành 
phố. Việc tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng, chiến lược được tăng cường thông qua các 
hoạt động tổ chức đoàn ra, đón tiếp đoàn vào, mở rộng quan hệ với các quỹ đầu tư, định 
chế tài chính lớn, các tổ chức quốc tế đa phương, cơ quan hợp tác phát triển quốc tế. 
Trong thời gian qua, nhiều Bản ghi nhớ được ký kết với các tập đoàn, công ty nước ngoài 
nhằm hỗ trợ công tác quảng bá, kết nối đầu tư. Nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư được tổ 
chức hiệu quả cả trong và ngoài nước, với đối tác từ nhiều quốc gia. Thành phố thường 
xuyên quảng bá hình ảnh, môi trường và cơ hội đầu tư, cập nhật cơ sở dữ liệu về đầu tư 
cho nhà đầu tư, phát hành các ấn phẩm, chủ động thiết lập và trao đổi thông tin với các 
cơ quan ngoại giao, kinh tế, thương mại các nước. 

Nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước đã được tổ chức nhằm mở 
rộng và tìm kiếm thị trường như: Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại Sakai (2016), tại Chiba 
(2018 và 2019), Chương trình kết nối giao thương Đà Nẵng - Yamanashi (2018), Tọa đàm 
với 100 doanh nghiệp vùng Kansai (2019), Hội thảo xúc tiến đầu tư vùng kinh tế Kyushu 
(2019); Tọa đàm “Gặp gỡ Hoa Kỳ năm 2018 - Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung” 
(2018); Tọa đàm với đoàn doanh nghiệp Canada tại Đà Nẵng (2019); Tọa đàm “Da Nang 
Business Roundtable” tại Hoa Kỳ và tại Canada (2019); “Gặp gỡ châu Âu” (2018); Gặp gỡ 
doanh nghiệp Đà Nẵng và Hàn Quốc (2019); Tọa đàm Kết nối doanh nghiệp Đà Nẵng - 
Sơn Đông và Đà Nẵng - Thanh Đảo, Trung Quốc (2019); Tọa đàm kết nối thương mại và 
đầu tư Đà Nẵng - Thái Lan (2019); Hội nghị thượng đỉnh thành phố thông minh (2019), 
Hội nghị xúc tiến đầu tư trực tuyến “Đà Nẵng - Thung lũng Silicon khu vực Đông Nam 
Á” (2020)...

Lũy kế đến  ngày 15.11.2021, thành phố có 911 dự án FDI còn hiệu lực với tổng 
vốn đầu tư trên 3,866 triệu USD. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giai đoạn 2011 - 
2020 ước đạt 12.722 triệu USD, tăng bình quân 10,5%/năm; kim ngạch nhập khẩu ước 
đạt 11.522,7 triệu USD, tăng bình quân 6,7%/năm. Lượng khách tham quan, du lịch Đà 
Nẵng giai đoạn 2011 - 2019 tăng trưởng tốt, tốc độ tăng bình quân đạt 18,4%/năm, trong 
đó tốc độ tăng trưởng bình quân lượng khách quốc tế đạt 27,3%/năm. Năm 2020 - 2021, 
dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng nhiều đến công tác đối ngoại và kinh 
tế đối ngoại của thành phố. 

Đến nay, thành phố đã vận động được 351 chương trình, dự án phi chính phủ nước 
ngoài, và các khoản viện trợ khác với tổng kinh phí hơn 597,9 tỷ đồng. Một số chương 
trình, dự án tiêu biểu gồm: dự án Trường học lành mạnh do East Meets West Foundation 
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tài trợ với kinh phí hơn 1 tỷ đồng; dự án Chăm sóc mắt học đường mở rộng giai đoạn 
2021 - 2024 với tổng kinh phí cam kết 2,7 tỷ đồng; dự án Xây dựng mô hình nông thôn 
mới tại thôn Thái Lai, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang do Quỹ toàn cầu hóa Nông thôn 
mới (SGF) tài trợ với tổng giá trị viện trợ là 14,375 tỷ đồng. 

Người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục đóng góp hiệu quả thông qua các hoạt động 
về đầu tư, kinh doanh tại Đà Nẵng, đồng thời là cầu nối giữa thành phố với các đối tác 
tiềm năng nước ngoài.

Đối ngoại đa phương là cơ hội học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với các nước trên nhiều 
lĩnh vực 

Đà Nẵng hiện đang là thành viên hoạt động tích cực của các tổ chức quốc tế lớn 
như CITYNET, Trung tâm Thông tin Đô thị châu Á Kobe (AUICK), Mạng lưới các thành 
phố châu Á có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu (ACCCRN), Hội nghị thượng 
đỉnh các thành phố Châu Á - Thái Bình Dương (APCS); Mạng lưới các chính quyền địa 
phương của PEMSEA (chương trình quản lý vùng bờ biển Đông Á),… Sự phát triển 
đồng đều trên nhiều mặt của Đà Nẵng đã thu hút được sự quan tâm của nhiều định chế 
tài chính và tổ chức lớn như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, Liên 
minh châu Âu... tham gia triển khai nhiều chương trình, dự án tại Đà Nẵng. Thành phố 
thường xuyên tổ chức đoàn lãnh đạo thành phố tham dự Hội nghị thượng đỉnh các thị 
trưởng thế giới nhằm quảng bá hình ảnh và điểm đến đầu tư của thành phố Đà Nẵng. 
Mới đây, Đà Nẵng vinh dự được bầu làm Chủ tịch Mạng lưới các chính quyền địa phương 
của PEMSEA về phát triển bền vững vùng bờ (nhiệm kỳ 2022 - 2025) với số phiếu tán 
thành cao. Đây thành tựu nổi bật về hợp tác đa phương của thành phố Đà Nẵng được ghi 
nhận trong năm 2021. 

Đối ngoại trong thời COVID-19

Giai đoạn 2020 - 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của toàn thế giới. Việc giãn cách xã hội, 
giảm các chuyến bay quốc tế đã hạn chế việc giao lưu, tiếp xúc đối ngoại. Trước tình hình 
đó, thành phố Đà Nẵng đã tích cực tìm kiếm cách tiếp cận sáng tạo, áp dụng các phương 
thức thay thế, phù hợp với tình hình mới, đã tổ chức hiệu quả nhiều cuộc làm việc, hội 
thảo trực tuyến về xúc tiến đầu tư, thương mại, hợp tác quốc tế với các đối tác của Hoa 
Kỳ, Ấn Độ, Phần Lan, Hà Lan, Thụy Điển, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc,... đem lại cơ hội 
hợp tác giữa chính quyền, các trường đại học, các nhà đầu tư và doanh nghiệp thành phố 
với các đối tác nước ngoài trong nhiều lĩnh vực. 

Thành phố cũng đã chủ động thực hiện trách nhiệm quốc tế và hỗ trợ các địa phương 
có quan hệ hợp tác trong đại dịch COVID-19. Thành phố đã hỗ trợ vật tư phòng chống 
dịch cho 12 địa phương bao gồm: Timisoara (Ru-ma-ni); Salavan, Sekong, Savannakhet, 
Attapeu, Champasak (Lào); Battambang và cộng đồng người gốc Việt tại tỉnh Kampong 
Chhnang (Campuchia); Kawasaki, Yokohama, Sakai, Kisarazu (Nhật Bản).   
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Trong 02 năm qua, thành phố thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đặc biệt 
trong việc tham mưu các hoạt động đối ngoại như công tác xuất cảnh, nhập cảnh, cư 
trú, đi lại của người nước ngoài; công tác bảo hộ công dân; tiêm vaccine cho người nước 
ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng; biên 
phiên dịch, hỗ trợ người nước ngoài trong thời gian giãn cách xã hội, vận động viện trợ 
cho phòng, chống dịch; tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp phục hồi sản xuất. Riêng 
trong năm 2021, trước diễn biến rất phức tạp của COVID-19, các ngành chức năng địa 
phương đã phối hợp với Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan tiếp nhận 
khoảng 210 chuyến bay đưa khoảng 46.000 công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước 
qua cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng. Việc triển khai hiệu quả các công tác trên đã góp 
phần xây dựng môi trường đối ngoại cởi mở, thân thiện, đáp ứng mục tiêu kép của thành 
phố, vừa khống chế hiệu quả dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Những thành tựu trong công tác đối ngoại nói trên là kết tinh nỗ lực của toàn Đảng 
bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố. Để từ đó, đóng góp vào thành tựu chung của đất 
nước, bao gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân.

Chặng đường mới - triển khai đường lối đối ngoại Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng

 Tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã phát biểu 
tại Hội nghị, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của thành phố trong đổi mới tư duy, nhận 
thức, sáng tạo trong chỉ đạo triển khai công tác đối ngoại tại địa phương. Bí thư Thành 
ủy đã xác định tầm quan trọng của công tác đối ngoại với vai trò mở đường, khai thông 
nhằm thực hiện thành công các nhiệm vụ chiến lược của thành phố. Sở Ngoại vụ nhận 
thức rằng công tác đối ngoại là nhịp cầu không thể thiếu, là động lực quan trọng, phối 
hợp các ngành thực hiện thành công các chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần hiện 
thực hóa mục tiêu phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thành 
phố định hướng 07 nhiệm vụ then chốt cho ngành đối ngoại trong thời gian đến để cùng 
thành phố thực hiện thành công nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn mới. Cụ thể: 

Thứ nhất, tăng cường công tác đối ngoại Đảng. Tập trung triển khai hiệu quả 
Chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 
18.02.2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng 
trong tình hình mới. Tích cực tham gia công tác đối ngoại Đảng và xem lực lượng cán bộ 
phụ trách công tác đối ngoại làm nòng cốt nhằm nâng cao uy tín và vị thế của thành phố, 
tạo môi trường thuận lợi và tranh thủ sự ủng hộ, các điều kiện và nguồn lực quốc tế để 
phát triển thành phố nhanh, bền vững.

Thứ hai, nhấn mạnh vai trò đánh giá, dự báo tình hình, nhận diện thời cơ và thách 
thức của đất nước nói chung và địa phương nói riêng trong giai đoạn mới

Đại hội XIII nhấn mạnh “tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến 
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lược về đối ngoại” là nhiệm vụ then chốt trong giai đoạn sắp đến. Vì vậy, Đà Nẵng ngày 
càng coi trọng việc nghiên cứu, dự báo thông tin về tình hình kinh tế chính trị thế giới, 
những định hướng, chỉ đạo của Trung ương để đưa ra những chính sách phù hợp với 
công tác đối ngoại tại địa phương, đặc biệt là xu hướng nổi lên sau đại dịch COVID-19: 
chuyển dịch đầu tư và chuỗi sản xuất, cung ứng, phát triển khoa học công nghệ, chuyển 
đổi số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh; các cơ chế hợp tác mới, hình thức đối ngoại 
hiệu quả mới, gắn kết nhuần nhuyễn ba trụ cột ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế 
và ngoại giao văn hóa, phát huy sức mạnh tổng thể của thành phố. Đồng thời, thành phố 
đã tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương tổ chức các hội nghị phổ biến, cập nhật 
thông tin về tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam cho cán bộ, công chức, cộng đồng 
doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. 

Thành phố sẽ tiến hành nghiên cứu xây dựng một số kế hoạch và chiến lược chuyên 
sâu, định hướng lâu dài cho công tác đối ngoại trong thời gian đến như Chiến lược hội 
nhập và hợp tác quốc tế thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đây là nền 
tảng và định hướng dài hạn cho công tác đối ngoại của thành phố trong thời gian đến 
nhằm tận dụng mọi nguồn lực thực hiện các mục tiêu mà thành phố đề ra. Tiếp tục 
nghiên cứu xúc tiến hợp tác với các tổ chức kinh tế, định chế tài chính tại những nước đã 
thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, các nước bạn bè truyền 
thống với Việt Nam, các thị trường mới nổi, tiềm năng để nắm bắt những xu hướng phát 
triển mới của kinh tế toàn cầu, thu hút vốn và công nghệ cao, mở rộng thị trường và đẩy 
mạnh xuất khẩu. Nghiên cứu áp dụng các bài học kinh nghiệm của các địa phương quốc 
tế, đặc biệt từ các nước châu Âu trong phát triển kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh, 
tăng trưởng bền vững, chuyển đổi số, thành phố thông minh; xây dựng Kế hoạch hợp tác 
giữa thành phố Đà Nẵng và các nước châu Âu giai đoạn 2022 - 2025.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, nhất là với các 
nước láng giềng, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, đối tác quan trọng và bạn bè truyền 
thống, “tạo thế đan xen lợi ích” và “tăng độ tin cậy”

Đà Nẵng tiếp tục tích cực thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận quốc tế giữa 
thành phố Đà Nẵng và các địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực 
xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trao 
đổi kỹ thuật, đào tạo, bồi dưỡng và trao đổi nhân lực nông nghiệp, ngư nghiệp với các 
nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, Úc… nhằm tạo cơ hội tìm kiếm việc 
làm cho người dân thành phố, góp phần phục hồi kinh tế sau thời gian bị ảnh hưởng bởi 
dịch bệnh COVID-19. Tăng cường mở rộng mạng lưới các địa phương nước ngoài có 
quan hệ hợp tác với thành phố Đà Nẵng, nghiên cứu thiết lập quan hệ hợp tác với các địa 
phương nước ngoài tại những thị trường trọng điểm.

Thành phố tích cực, chủ động kết nối, xúc tiến hợp tác quốc tế song phương theo 
chiều sâu, đặc biệt đối với các địa phương nước ngoài đã thiết lập quan hệ hợp tác. Điển 
hình, sau nhiều năm hợp tác hiệu quả với đối tác Nhật Bản và xác định Nhật Bản là thị 
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trường trọng điểm, năm 2021, thành phố đã ban hành Kế hoạch Xúc tiến hợp tác giữa 
Đà Nẵng với các đối tác Nhật Bản giai đoạn 2021 - 2025. Trong thời gian đến, thành phố 
sẽ tiếp tục xúc tiến quan hệ hợp tác với các địa phương nước ngoài mới bởi thành phố 
xác định tăng cường hợp tác quốc tế cấp địa phương là nền tảng và động lực xây dựng Đà 
Nẵng vươn tầm quốc tế.

Thứ tư, tăng cường công tác ngoại giao kinh tế 

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp với những thay đổi khó lường, 
Việt Nam và nhiều quốc gia đã lựa chọn sống chung với dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt 
để nỗ lực đạt được mục tiêu kép là kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phát triển kinh 
tế - xã hội. Để đạt được những mục tiêu đó, thành phố Đà Nẵng đã ban hành Đề án tổng 
thể công tác Ngoại giao kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025, là một trong 
những Đề án quan trọng nhằm nâng cao vai trò và chất lượng của hoạt động đối ngoại 
nói chung, ngoại giao kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng tại Đà Nẵng trong thời 
gian đến. Đề án Ngoại giao kinh tế giai đoạn mới đã đưa ra các mục tiêu đổi mới phương 
hướng và cách thức tiếp cận các đối tác quốc tế có tầm ảnh hưởng lớn; khảo sát thị 
trường mới; tăng mức độ hiệu quả và giá trị thực tiễn của các hoạt động xúc tiến thương 
mại, du lịch, đầu tư tại thị trường nước ngoài; nâng cao năng lực cho doanh nghiệp thành 
phố nhằm tạo sự bứt phá mạnh mẽ trong thương mại quốc tế, chủ động, tích cực đầu tư 
cho công tác xúc tiến thương mại, du lịch, nhất là tham gia các hội chợ triển lãm ở nước 
ngoài; nâng cao nguồn nhân lực cho hoạt động kinh tế đối ngoại...

Các hoạt động ngoại giao kinh tế tại thành phố sẽ thực hiện theo quan điểm nhất 
quán về phát triển ngoại giao kinh tế, phương châm “Xây dựng nền ngoại giao kinh tế 
phục vụ phát triển, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. 
Bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân Việt Nam trong các 
tranh chấp kinh tế, thương mại và đầu tư quốc tế” mà Bộ Ngoại giao đã xác định cho thời 
gian đến. 

Thứ năm, đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, phát huy vai trò tại các cơ chế 
đa phương mà địa phương tham gia

Xác định vai trò quan trọng của đối ngoại đa phương, Đà Nẵng là một trong những 
địa phương tiên phong trong việc xây dựng chương trình và kế hoạch triển khai cụ thể 
của địa phương nhằm thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08.8.2018 của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Đây là 
cơ sở quan trọng để thành phố đẩy mạnh và thực hiện các hoạt động các hoạt động đa 
phương thời gian đến.

Thứ sáu, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đối ngoại, ngoại 
giao văn hóa và đối ngoại Nhân dân

Đà Nẵng là một trong những địa phương đầu tiên xây dựng Kế hoạch công tác 
ngoại giao văn hóa thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025 trên cơ sở Chiến lược ngoại 
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giao văn hóa đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành trong tháng 11.2021. 
Theo đó, Đà Nẵng tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được của “Kế hoạch triển khai 
Chiến lược Ngoại giao văn hóa của thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, nâng cao hiệu quả 
hoạt động Ngoại giao văn hóa, triển khai những hoạt động trong các Đề án, kế hoạch kỷ 
niệm năm tròn, năm chẵn ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước, thúc đẩy quảng 
bá hình ảnh Đà Nẵng đến với thế giới, đưa quan hệ Đà Nẵng với các đối tác đi vào chiều 
sâu, ổn định và bền vững, tạo điều kiện hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời góp 
phần tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị 
văn hóa truyền thống của Đà Nẵng, qua đó góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng trở 
thành một trong những trung tâm văn hóa của đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 
43-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thứ bảy, công tác đối ngoại góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, 
lợi ích chiến lược của đất nước và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định

Ngoài những lợi thế về kinh tế do biển mang lại, thành phố Đà Nẵng cũng đối mặt 
với không ít những thách thức về chủ quyền biển đảo, đặc biệt là công tác đấu tranh bảo 
vệ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. Trước tình hình Biển Đông diễn biến ngày càng 
phức tạp, khó lường, thành phố Đà Nẵng luôn định hướng phối hợp chặt chẽ với các bộ 
ngành Trung ương triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an ninh và chủ quyền biển 
đảo, phát triển kinh tế biển; trao đổi thông tin với Bộ Ngoại giao để có cách xử lý tốt nhất, 
không ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao với các nước có quyền lợi trên Biển Đông, đồng 
thời khẳng định với bạn bè quốc tế về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng 
Sa. Phối hợp với Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao tổ chức nhiều hội nghị tuyên 
truyền về tình hình Biển Đông, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác biển đảo 
cho lãnh đạo, đội ngũ cán bộ công chức của thành phố. Tổ chức nhiều hoạt động tuyên 
truyền với những hình thức phong phú về chủ quyền biển đảo đến cán bộ công chức, ngư 
dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố, tuyên truyền hướng đến người Việt Nam 
ở nước ngoài, người nước ngoài trên địa bàn thành phố, vận động bà con kiều bào đang 
sinh sống ở nước ngoài chung tay góp sức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Có thể nói, công tác đối ngoại tại thành phố đang ở trong thời kỳ thuận lợi nhất 
khi có chủ trương thống nhất từ Trung ương, định hướng rõ ràng từ địa phương. Tại hội 
nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng - Hội nghị đối ngoại toàn quốc đầu tiên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp 
chỉ đạo tổ chức để bàn về công tác đối ngoại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát 
hình tượng “Ngoại giao cây tre Việt Nam” - mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, 
quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử 
thách, khó khăn vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân; đoàn kết, nhân 
ái, nhưng kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc. Đây là kim chỉ nam cho 
ngành ngoại giao nói chung, đối ngoại thành phố nói riêng trong tình hình mới. 
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Có thể nói, trong suốt chặng đường 25 năm thành phố chuyển mình, thay da đổi 
thịt, công tác đối ngoại đã trở thành một phần quan trọng không thể tách rời, cùng đồng 
hành, tích lũy kinh nghiệm để trưởng thành và phát triển. Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII đã đề cao vai trò của công tác đối ngoại và đề ra đường lối, chính sách định 
hướng cho các địa phương bám sát thực hiện. Đối với thành phố, những năm tiếp theo 
là giai đoạn quan trọng triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 
XXII của Đảng bộ thành phố, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 
2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2021 - 2030. 
Công tác đối ngoại Đà Nẵng đang bước tiếp một chặng đường phát triển mới hứa hẹn 
nhiều dấu ấn và thành công mới. Bên cạnh những thời cơ, đối ngoại thành phố sẽ gặp 
không ít những thách thức, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, sự 
hỗ trợ của các bộ, ngành trung ương, sự phối hợp nhịp nhàng của các sở, ban, ngành và 
sự quyết tâm, bản lĩnh, nhạy bén của những người làm công tác đối ngoại, hi vọng rằng 
hoạt động đối ngoại Đà Nẵng tiếp tục mang về những “quả ngọt” trên con đường “Kết 
nối Đà Nẵng với thế giới”./. 
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XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC, KẾT HỢP 
CHẶT CHẼ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐÀ NẴNG

VỚI ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG, AN NINH
TRONG THỜI GIAN TỚI

☐ BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Chủ đề buổi tọa đàm hôm nay là "Thành phố Đà Nẵng 25 năm: Thành tựu 
và triển vọng". Trên cương vị Chỉ huy trưởng BCHQS thành phố, tôi xin 
phát biểu tập trung vào nội dung: Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, 

kết hợp phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng với đảm bảo quốc phòng an ninh.

Thành phố Đà Nẵng sau hơn 25 năm trực thuộc Trung ương, với mục tiêu phát 
triển “lấy lợi ích của người dân làm trung tâm”, Đảng bộ và chính quyền thành phố Đà 
Nẵng đã rút ra được nhiều bài học quý giá trong việc hoạch định phát triển kinh tế, chính 
trị, văn hóa - xã hội, trên hết là bài học về duy trì, củng cố và phát huy sức mạnh to lớn 
từ sự đồng thuận trong xã hội. Với tầm nhìn chiến lược, tinh thần dám nghĩ, dám làm, 
quyết liệt trong triển khai thực hiện; có chủ trương, chính sách đúng, hợp lòng dân, chọn 
lựa những mục tiêu cơ bản nhất để tập trung nguồn lực triển khai thực hiện luôn có ý 
nghĩa quyết định. Chính vì vậy, thành phố Đà Nẵng mới có được di sản quý giá là “Đảng 
nói dân tin, mặt trận, đoàn thể vận động dân theo, chính quyền làm dân ủng hộ” và “cái 
được lớn nhất là được lòng dân”.

Từ thực tiễn công cuộc đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, 
thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực phấn 
đấu và đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Kinh tế thành phố duy trì nhịp độ tăng 
trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; chất lượng tăng trưởng, môi trường 
đầu tư được cải thiện. Hoạt động đối ngoại được mở rộng; các chỉ số về tính hấp dẫn, 
tính cạnh tranh địa phương, chỉ số phát triển con người được duy trì trong nhóm các địa 
phương dẫn đầu của đất nước. 
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Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 
2025 xác định, mục tiêu tổng quát đến năm 2025 là: Xây dựng Đảng, chính quyền và 
các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát 
triển, đưa thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp sáng tạo, là trung tâm kinh 
tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế 
trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển, đảo được 
bảo đảm vững chắc; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, 
hiện đại. Đồng thời, đưa ra tầm nhìn đến năm 2030 là: Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở 
thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, hướng đến đô thị sinh 
thái, hiện đại, thông minh và đáng sống; người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương 
dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo; quốc 
phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc.

Có thể nói, những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng đạt 
được trong thời gian qua đều xuất phát từ việc luôn giữ vững được sự đoàn kết nhất trí 
cao trong nội bộ, sự đồng thuận trong xã hội cùng với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, 
sáng tạo với tinh thần trách nhiệm cao của lãnh đạo thành phố qua từng giai đoạn lịch 
sử. Chính nhờ việc xác định các mục tiêu cơ bản, có tính đột phá từ việc quy hoạch tổng 
thể thành phố, chỉnh trang đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, theo hướng hiện đại; 
triển khai các chủ trương giàu tính nhân văn như các chương trình thành phố “5 không”, 
“3 có” và “4 an”, đã tạo nên thương hiệu, bản sắc riêng của thành phố Đà Nẵng. 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Đà Nẵng nằm ở vị trí trung độ của đất nước, có vị trí trọng yếu cả về kinh tế - xã 
hội và quốc phòng - an ninh; là đầu mối giao thông quan trọng về đường bộ, đường sắt, 
đường biển và đường không, cửa ngõ chính ra Biển Đông của các tỉnh miền Trung, Tây 
Nguyên và các nước vùng Mê Kông. Đà Nẵng hiện đang có tốc độ đô thị hóa nhanh 
chóng cùng với sự tăng trưởng kinh tế ổn định, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện thu 
hút rất nhiều nhà đầu tư đến với Đà Nẵng. Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về 
xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước đã khẳng định xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị 
lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của miền Trung, với vai trò là trung tâm 
công nghiệp, thương mại và dịch vụ; là thành phố cảng biển, đầu mối giao thông quan 
trọng về trung chuyển vận tải trong nước và quốc tế; trung tâm bưu chính - viễn thông 
và tài chính - ngân hàng; một trong những trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào 
tạo và khoa học công nghệ của miền Trung; là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng 
về quốc phòng, an ninh của khu vực miền Trung và cả nước. Đà Nẵng phấn đấu để trở 
thành một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020. Phát triển du lịch trở 
thành ngành kinh tế mũi nhọn, có vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế của thành phố, 
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sớm xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch, gắn với tổng thể du lịch Huế - Đà 
Nẵng - Quảng Nam - Tây Nguyên, trong mối quan hệ quốc gia và khu vực Đông Nam Á.

II. KẾT QUẢ XÂY DỰNG BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC, KẾT HỢP CHẶT 
CHẼ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐÀ NẴNG VỚI ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG, 
AN NINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

- Tham mưu Thành ủy, UBND thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện 
nghiêm Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22.6.2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; Kết luận số 
32-KL/TW ngày 05.7.2018 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây 
và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25.10.2013 của Ban 
chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình 
mới”. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quốc phòng; tiếp tục xây dựng các 
tiềm lực trong khu vực phòng thủ (KVPT) thành phố theo Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 
22.9.2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Kết luận 64-KL/
TW ngày 30.10.2019 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW 
về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng 
thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22.02.2019 của 
Chính phủ về khu vực phòng thủ; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 03.11.2021 của Thành ủy về 
lãnh đạo xây dựng KVPT thành phố Đà Nẵng trong tình hình mới; Kết luận số 57-KL/
TW ngày 16.9.2019 của Bộ Chính trị về “Kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế 
với quốc phòng, an ninh”; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05.9.2019 của Chính phủ về 
phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh 
quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ 
quốc phòng ở các cấp.

- Quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03.5.2007 của của Bộ Chính trị về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP-
AN) trong tình hình mới và Luật GDQP-AN. Kịp thời củng cố, kiện toàn Hội đồng 
GDQP-AN các cấp, đảm bảo hoạt động có nền nếp, hiệu quả; bồi dưỡng kiến thức QP-
AN cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, bảo đảm chỉ tiêu. Đội ngũ cán bộ, đảng viên 
trong hệ thống chính trị các cấp cơ bản hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức 
QP-AN tương ứng với chức danh công tác; đối với học sinh, sinh viên và nhân dân 
thường xuyên được giáo dục, phổ biến kiến thức QP-AN bằng nhiều hình thức, phương 
pháp với nội dung thích hợp, đạt hiệu quả thiết thực.

- Thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng KVPT ngay từ khâu quy 
hoạch và trong từng dự án, từng công trình xây dựng, chú trọng đầu tư phát triển các 
công trình mang tính lưỡng dụng, vừa phục vụ dân sinh, vừa bảo đảm nhiệm vụ phòng 
thủ dân sự và tác chiến phòng thủ khi có tình huống xảy ra. Kết hợp chặt chẽ việc đầu 
tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, vận tải vừa phát triển kinh tế, du lịch, phục vụ 
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cho dân sinh, vừa sử dụng cho mục đích quốc phòng, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới 
đường vận tải, cơ động lực lượng liên hoàn trong KVPT. Hiện nay trên địa bàn thành 
phố có 2.171 tuyến đường với tổng chiều dài là 1.259,58 km và 31 cầu trên 25 m, có tổng 
chiều dài 8.305,5 m. Kết quả phát triển các khu kinh tế - quốc phòng gắn với xây dựng 
các khu dân cư, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở ngành của 
địa phương kịp thời đề xuất cho Hội đồng cung cấp (HĐCC) thành phố từng bước tham 
mưu cho UBND thành phố phê duyệt quy hoạch đầu tư xây dựng các công trình phòng 
thủ quan trọng. Tích cực chỉ đạo khảo sát quy hoạch và tổ chức xây dựng các hạng mục 
căn cứ hậu cần kỹ thuật trong căn cứ hậu phương (CCHP) số 2. Bằng nhiều nguồn vốn 
đã đầu tư xây dựng căn cứ hậu cần (CCHC) của thành phố theo mô hình CCHC gắn với 
thao trường, trường bắn và trung tâm huấn luyện. Huy động nguồn kinh phí mua sắm 
bổ sung quân trang, dụng cụ cấp dưỡng cho các đơn vị động viên khẩn cấp với kinh phí 
4,33 tỷ đồng.

- Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu và độ tin cậy của các lực 
lượng vũ trang (LLVT) thành phố, nhất là chất lượng chính trị; thực sự là công cụ bạo lực 
sắc bén, là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong 
đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ và đối phó thắng lợi các tình 
huống chiến tranh xâm lược có thể xảy ra. Giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, 
trực tiếp về mọi mặt đối với các LLVT. Thường xuyên kiện toàn, củng cố, xây dựng nâng 
cao chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng đủ sức lãnh đạo đơn 
vị hoàn thành nhiệm vụ. Xây dựng các Đảng bộ, chi bộ với cơ quan đơn vị vững mạnh 
toàn diện, gắn xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ; quản lý chặt chẽ 
chính trị nội bộ, không để địch lợi dụng cài cắm hoặc móc nối, lôi kéo, thực hiện “phi 
chính trị hóa quân đội”.

- Hoàn thành xây dựng quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển 
kinh tế - xã hội (KT-XH) trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 đến 2020 được Chính phủ 
phê duyệt; Quy hoạch thế trận quân sự KVPT và hệ thống các công trình KT-XH phục 
vụ dân sinh bảo đảm cho nhiệm vụ tác chiến phòng thủ (TCPT). Đầu tư ngân sách xây 
dựng hệ thống đường quốc phòng trên bán đảo Sơn Trà, đường hầm, sở chỉ huy (SCH) 
thời chiến, công trình SH01, SH02, căn cứ hậu cần kỹ thuật thành phố... với kinh phí hơn 
234,555 tỷ đồng. Tổ chức khảo sát hệ thống hang động tự nhiên, tầng ngầm nhà cao tầng 
trên địa bàn để đưa vào kế hoạch sẵn sàng cải tạo phục vụ cho TCPT khi cần thiết; đồng 
thời quá trình cấp phép xây dựng các công trình hạ tầng đô thị, hạ tầng kỹ thuật của nền 
kinh tế từng bước tạo ra các công trình ngầm, các tầng cao có độ vững chắc nhằm sẵn 
sàng cải tạo, sử dụng cho TCPT, phòng thủ dân sự và bố trí các trận địa phòng không. 

- Trong những năm qua, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã tham mưu cho cấp ủy, 
chính quyền địa phương quán triệt đầy đủ các văn bản của Chính phủ, Bộ Quốc phòng 
và Bộ Tư lệnh Quân khu về kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực 
phòng thủ đến các sở, ban, ngành của thành phố, các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên 
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quan chặt chẽ và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; đặc biệt là Quyết định số 
13/2012/QĐ-TTg ngày 23.2.2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế 
kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ (nay là Nghị định số 
164/2018/NĐ-CP ngày 21.12.2018 của Chính phủ về kết hợp Quốc phòng với kinh tế - xã 
hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng); Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã phối hợp với 
các sở, ban, ngành có liên quan, tham mưu cho UBND thành phố ban hành Quyết định 
số 9860/QĐ-UBND ngày 31.12.2015 về việc ban hành Quy chế phối hợp thẩm định các 
dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có liên quan đến quốc 
phòng, an ninh.

- Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự thành phố xác định nhiệm vụ kết hợp phát triển 
kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ là một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm trong công tác quốc phòng quân sự địa phương; do vậy, trong những năm qua, 
Đảng ủy - Bộ chỉ huy quân sự thành phố luôn quan tâm, thường xuyên chỉ đạo sâu sát 
công tác kiểm tra, thẩm định các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội 
trên địa bàn thành phố có liên quan đến quốc phòng, đặc biệt là những dự án có yếu tố 
đầu tư nước ngoài và nằm trong khu vực nhạy cảm về quốc phòng theo đúng quy trình.

- Từ năm 2014 đến nay Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã phối hợp với các sở, ban, 
ngành có liên quan tham mưu cho UBND thành phố tổ chức kiểm tra, thẩm định 287 
dự án (trong đó: 103 dự án có vốn đầu tư nước ngoài; 184 dự án trong nước) đảm bảo chặt 
chẽ, đúng quy trình, phù hợp với Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 19.12.2011 của Thủ 
tướng Chính phủ và Quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ của thành phố, bảo 
đảm vừa đạt được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vừa giữ vững được thế trận quốc 
phòng của thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn 
những hạn chế, đó là:

- Việc quán triệt, triển khai Nghị quyết và những văn bản liên quan đến QP-AN ở 
một số cơ quan, địa phương chưa được sâu sắc dẫn đến nhận thức của một bộ phận cán 
bộ về âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc chưa toàn diện. Khả 
năng làm tham mưu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với bảo đảm QP-AN theo 
lĩnh vực của từng ngành có mặt còn hạn chế.

- Công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cho cán bộ, công chức có thời điểm đạt 
tỷ lệ chưa cao. Chất lượng giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên chưa đáp ứng yêu cầu 
là môn học chính khóa. 

-  Trong quy hoạch tổng thể, quy hoạch của các ngành, các địa phương về kết hợp 
phát triển KT-XH với QP-AN thiếu đồng bộ, chưa cơ bản, toàn diện, thiếu các giải pháp, 
thiết chế để tổ chức thực hiện. Một số sở, ngành, địa phương chưa xây dựng kế hoạch và 
lộ trình kết hợp phát triển KT-XH với QP-AN nên trong chỉ đạo thực hiện còn lúng túng; 
chất lượng, hiệu quả không cao. 
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- Công tác đối ngoại nhân dân chưa được phát huy đúng mức, nhất là trong đấu 
tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, đấu tranh chống các luận điệu thù địch trên không gian 
mạng. Chất lượng xây dựng các tiềm lực trong KVPT có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu 
đề ra. 

- Quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản, nhất là các 
dịch vụ văn hóa như quán bar, vũ trường, karaoke, Internet... còn nhiều vấn đề cần quan 
tâm giải quyết. Các thiết chế văn hóa còn thiếu, chưa đồng bộ, tác dụng hạn chế. Việc xử 
lý các vi phạm pháp luật trên lĩnh vực QP-AN chưa triệt để và không kịp thời nên chưa 
tạo được sự răn đe, giáo dục cần thiết.

Những tồn tại, hạn chế trên có nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân chính vẫn 
thuộc về chủ quan, đó là: trách nhiệm của cấp ủy Đảng các cấp trong quán triệt quan 
điểm của trên, trong nhận định đánh giá tình hình, cũng như trong xác định chủ trương, 
giải pháp lãnh đạo và tổ chức kiểm tra, đôn đốc trong quá trình triển thực hiện có lúc 
chưa toàn diện và thiếu sâu sát. Năng lực làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền của 
cơ quan quân sự và các ngành, đoàn thể ở một số địa phương chưa đáp ứng với yêu cầu 
nhiệm vụ. 

III. TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC KẾT HỢP VỚI PHÁT 
TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG THỜI GIAN TỚI 

Những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, 
khó lường, sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đứng trước những thuận 
lợi và cơ hội lớn, song có không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó việc xây dựng 
và bảo vệ vững chắc tổ quốc, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng với đảm 
bảo quốc phòng, an ninh đặt ra những yêu cầu rất cao, đòi hỏi chúng ta phải thực hiện 
đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung vào một số giải pháp sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, trực tiếp là sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và chỉ huy các cấp trong LLVT thành phố

Đây là giải pháp có ý nghĩa quyết định, bảo đảm cho hoạt động kết hợp phát triển 
kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng được tiến hành đúng định hướng và đạt hiệu quả 
cao. Do đặc thù hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương nên LLVT địa 
phương luôn bị tác động của những tiêu cực trong xã hội. Do đó thường xuyên giữ vững 
trận địa chính trị tư tưởng trong LLVT, giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi 
mặt đối với LLVT. Theo đó, cấp ủy các cấp cần tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ này, trọng tâm là Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo 
vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Cơ quan quân sự các cấp phải chủ động tham mưu cho 
cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp về bảo đảm yếu tố quốc phòng, an ninh trong 
các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế xã hội; quy chế quản lý, sử dụng đất 
quốc phòng. 
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2. Tập trung giải quyết tốt vấn đề nhận thức, tiếp tục cụ thể hóa phương thức lãnh 
đạo của các cấp ủy Đảng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng

Hiện nay do tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường nên một bộ phận cán bộ, 
đảng viên và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ 
Tổ quốc. Do đó công tác tuyên truyền, giáo dục là việc phải làm thường xuyên và phải đổi 
mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp nhằm không ngừng nâng cao nhận thức 
cho từng đối tượng để động viên mọi tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân, xây dựng thành phố thành KVPT vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
bảo vệ địa phương, bảo vệ Tổ quốc trong thời bình cũng như khi có chiến tranh xảy ra.

Cần phân định rõ vai trò lãnh đạo các cấp ủy Đảng và vai trò quản lý điều hành của 
chính quyền đối với nhiệm vụ QP-AN để tránh sự chồng chéo. Nghiên cứu phương thức 
lãnh đạo của Đảng ủy quân sự cấp quận, huyện với Chi bộ quân sự xã, phường để tạo sự 
lãnh đạo song trùng của cấp ủy địa phương và Đảng ủy quân sự cấp trên đối với LLVT 
xã, phường.

Hiện nay hệ thống pháp luật về công trình quốc phòng ngày càng được hoàn thiện, 
tuy nhiên một số văn bản không theo kịp sự phát triển của thực tiễn, thậm chí có sự 
chồng chéo, khó thực hiện. Cùng với việc tiếp tục đề nghị cấp trên nghiên cứu, sửa đổi, 
bổ sung cho hoàn thiện và đồng bộ để tạo hành lang pháp lý cần thiết, thành phố cần chủ 
động ban hành các chính sách tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quốc phòng địa 
phương ở cơ sở, đồng thời nghiên cứu ban hành các chính sách về quốc phòng để đáp 
ứng yêu cầu huy động nhân tài, vật lực phục vụ yêu cầu quốc phòng khi có tình huống 
xảy ra trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay. (Ví dụ như các chính sách về huy động 
ngư dân và tàu thuyền làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, xây dựng lực lượng dân 
quân tự vệ trong các doanh nghiệp tư nhân…).

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng an ninh

Công tác giáo dục QP-AN hiện nay được triển khai thực hiện rất tích cực và đạt 
được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên kiến thức QP-AN chưa thật sự trở thành nhu 
cầu của mọi đối tượng, nhất là cán bộ, đảng viên mà còn mang tính bắt buộc. Vì vậy, 
trong quá trình đào tạo cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực thì phải đưa kiến thức QP-AN 
trở thành một nội dung trong thi cử, tuyển dụng thì mới tạo động lực và nhu cầu học tập, 
nghiên cứu. Mặc khác cần tập trung đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo giáo viên GDQP-AN 
để bảo đảm cho môn học này trở thành một bộ môn trong chương trình chính khóa của 
các cấp học, bậc học. Đề nghị các cơ quan Bộ, ngành Trung ương trên địa bàn thành phố 
cần có sự chỉ đạo đồng bộ về công tác này trong cơ quan mình. Lực lượng công nhân 
trong các khu công nghiệp, lực lượng ngư dân hoạt động trên biển là những đối tượng 
khó được tiếp cận với kiến thức QP-AN nên cần có hình thức phù hợp để tuyên truyền, 
phổ biến cho đối tượng này.
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4. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện và thực hiện 
tốt chính sách hậu phương quân đội

Chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở có ý nghĩa quyết định đến chất lượng công 
tác QP-AN, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng. Hiện nay, các thế lực thù địch 
tập trung chống phá ta toàn diện từ cơ sở. Nếu hệ thống chính trị ở cơ sở không vững 
vàng, mơ hồ, mất cảnh giác thì dễ bị địch lợi dụng gây mất an ninh chính trị, tạo nên 
“điểm nóng”. Do đó cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng cấp ủy địa phương thật sự trong sạch 
vững mạnh, các đoàn thể vững mạnh toàn diện; lực lượng nòng cốt, cốt cán đủ độ tin cậy. 
Nâng cao chất lượng lãnh đạo của các tổ chức đảng, hiệu lực quản lý nhà nước của chính 
quyền các cấp đối với nhiệm vụ QP-AN. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phối 
hợp liên tịch giữa cơ quan quân sự với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của 
Mặt trận trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ QP-AN và xây dựng cơ sở vững mạnh toàn 
diện. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc; nắm 
và giải quyết kịp thời, dứt điểm những mâu thuẫn nảy sinh trong nội bộ nhân dân, làm 
lành mạnh mối quan hệ xã hội. Đồng thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho LLVT, 
giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. 

5. Nâng cao năng lực làm tham mưu cho cơ quan quân sự, công an và các ngành, 
đoàn thể

Cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, điều hành toàn diện các hoạt động tại 
địa phương chứ không chỉ riêng nhiệm vụ QP-AN. Chất lượng lãnh đạo công tác QP-
AN phụ thuộc rất lớn vào vai trò tham mưu của các cơ quan nhưng nòng cốt là quân sự, 
công an. Do đó, ngoài kiến thức về chuyên ngành theo từng lĩnh vực hoạt động cần phải 
có kiến thức tổng hợp về các hoạt động của địa phương. Cán bộ quân sự, công an cần có 
kiến thức về KT-XH; các ngành, đoàn thể phải có kiến thức về QP-AN, như vậy thì mới 
phối hợp làm tham mưu đúng, trúng và hiệu quả. Vấn đề này cần phải kết hợp cả trong 
quá trình đào tạo và hoạt động thực tiễn mới có được.

6. Đẩy mạnh việc kết hợp xây dựng cơ sở hạ tầng của nền kinh tế với tạo lực lượng 
và thế trận quân sự cho KVPT địa phương

Trong xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật của nền kinh tế, đề nghị thành phố quan 
tâm hơn đến việc đầu tư xây dựng những công trình mang tính chất lưỡng dụng để vừa 
phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa tạo được thế trận quân sự cho khu vực 
phòng thủ. Ở tuyến ven biển, trung tâm thành phố, các khu công nghiệp, những điểm 
cao có giá trị chiến thuật… cần xây dựng những công sự chiến đấu, tầng hầm, trận địa 
phòng không… sử dụng phục vụ nhiệm vụ kinh tế nhưng khi có chiến tranh xảy ra 
nhanh chóng cải tạo thành những công trình chiến đấu để phục vụ nhiệm vụ tác chiến 
cho LLVT địa phương.
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Những doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực cơ khí, chế tạo, chế biến, may mặc… 
thành phố cần có chính sách đầu tư về hạ tầng kỹ thuật để sẵn sàng trưng dụng cải tạo 
thành những cơ sở chế tạo vũ khí, sản xuất lương thực, thực phẩm, quân trang, quân 
dụng phục vụ chiến đấu cho LLVT địa phương khi có chiến tranh xảy ra.

Thành phố cần có chính sách để các doanh nghiệp trên địa bàn ưu tiên tuyển dụng 
bộ đội xuất ngũ nhằm giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho anh em ổn định cuộc sống 
và để quản lý, xây dựng lực lượng dự bị động viên trên địa bàn, sẵn sàng động viên khi có 
lệnh. Tích cực chỉ đạo xây dựng lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp (kể cả các doanh 
nghiệp không có tổ chức Đảng). 

Thành phố cần rà soát lại Chiến lược phát triển kinh tế biển kết hợp tạo lực lượng 
và thế trận QP-AN trên biển. Cần có chính sách cho vay, hỗ trợ cho ngư dân mua sắm 
phương tiện đánh bắt, các phương tiện vận tải biển để hoạt động. Cần mở các lớp đào tạo 
thuyền trưởng, máy trưởng, thủy thủ… ưu tiên những người có đủ tiêu chuẩn và trong độ 
tuổi dân quân tự vệ để phát triển thành cán bộ chỉ huy dân quân biển; tích cực xây dựng 
đội ngũ dân quân biển trên cả 3 tuyến: bờ, lộng, khơi để vừa làm nhiệm vụ phát triển 
kinh tế vừa bảo vệ chủ quyền, an ninh trên biển. Nếu có thể, thành phố cần quan tâm 
đầu tư phương tiện, ngư, lưới cụ tạo điền kiện cho lực lượng dân quân biển hoạt động 
sản xuất trên biển và làm nòng cốt cho nhân dân thực hiện nhiệm vụ QP-AN trên biển.

7. Tiếp tục đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch, bảo đảm mỗi bước phát triển 
kinh tế - xã hội là một bước tăng cường quốc phòng, an ninh

Để làm được điều này cần nghiên cứu khảo sát, xác định rõ các nguồn lực để xây 
dựng kế hoạch, nội dung, hình thức kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc 
phòng phù hợp trong từng lĩnh vực hoạt động, ở từng khu vực phòng thủ. Xác định rõ cơ 
chế, trách nhiệm trong việc phối hợp thẩm định các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội, trong đó cơ quan quân sự chủ động thẩm định, các sở, ban, ngành, địa phương 
tăng cường phối hợp, thực hiện tốt cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin nâng cao hiệu quả 
và bảo đảm việc kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng.

8. Nghiên cứu, dự báo tốt tình hình để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế gắn 
với củng cố quốc phòng có hiệu quả và phù hợp

Tổ chức nghiên cứu, đánh giá đúng tình hình thế giới và khu vực, nắm rõ nguồn 
lực và xu thế vận động của tình hình mới để xây dựng chiến lược phát triển phù hợp, chủ 
động triển khai việc kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng một cách có hiệu 
quả. Tiếp tục đổi mới tư duy về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân 
dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trong điều 
kiện xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chiến tranh công nghệ 
cao; về xây dựng tiềm lực quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế.



272

9. Coi trọng việc tổng kết thực tiễn công tác quốc phòng - an ninh

Công tác QP-AN rất phong phú, đa dạng và đang trong quá trình phát triển để luôn 
đáp ứng với sự phát triển của tình hình. Do đó cần coi trọng việc tổng kết thực tiễn để 
phát triển lý luận. Tuy nhiên không loại trừ do chạy theo thành tích nên việc sơ kết, tổng 
kết có lúc thiếu thực chất dễ dẫn đến chủ quan, mất cảnh giác. Do đó cần có sự tổng kết 
đánh giá thực chất thì mới tìm ra được giải pháp đúng để chỉ đạo tổ chức thực hiện có 
hiệu quả.

Sự nghiệp xây dựng, củng cố, tăng cường QP-AN để đáp ứng yêu cầu bảo vệ địa 
phương, bảo vệ Tổ quốc là một lĩnh vực rộng lớn, nặng nề và phức tạp. Từ thực tiễn xây 
dựng và phát triển thành phố 25 năm qua có thể khẳng định rằng: sự nghiệp QP-AN 
phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, vừa là nhân tố 
quyết định thắng lợi sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của Đảng và nhân dân ta. Sự lãnh đạo 
của Đảng phải thể hiện bằng cơ chế, bằng phương thức và bằng nghị quyết, bằng chủ 
trương, đường lối phù hợp với điều kiện và yêu cầu cầu thực tiễn địa phương, khả năng 
và nguyện vọng của nhân dân. Chủ trương, đường lối ấy phải được các cấp chính quyền 
thể chế hóa bằng các văn bản pháp luật, các kế hoạch để tạo hành lang pháp lý trong triển 
khai thực hiện. Phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với QP-AN và đối ngoại 
nhằm không ngừng tăng cường lực lượng và thế trận QP-AN. 

Để thực hiện thắng lợi sự nghiệp quốc phòng - an ninh phải kết hợp từ lãnh đạo, tổ 
chức toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong 
đó LLVT làm nòng cốt; đồng thời phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, 
tổng kết để phát triển lý luận, chỉ đạo thực tiễn để công tác quốc phòng - an ninh luôn 
đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.
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25 NĂM QUẢN LÝ, TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ CHỦ QUYỀN 
ĐỐI VỚI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA CỦA VIỆT NAM

☐ UBND HUYỆN HOÀNG SA

Từ khi tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng được Nhà 
nước giao nhiệm vụ quản lý quần đảo Hoàng Sa. 25 năm qua, UBND huyện 
Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng đã quản lý quần đảo Hoàng Sa trong điều 

kiện đặc biệt. Trong bối cảnh tranh chấp Biển Đông ngày càng phức tạp, nhiều diễn biến 
khó lường, Trung Quốc ngày càng thực thi nhiều hoạt động phi pháp trên vùng biển 
Hoàng Sa thì việc quản lý nhà nước, tăng cường tuyên truyền đấu tranh bảo vệ chủ quyền 
quần đảo Hoàng Sa là nhiệm vụ quan trọng góp phần vào công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ 
quyền biển đảo của Việt Nam.

1. Việt Nam chiếm hữu, quản lý một cách liên tục, hòa bình đối với quần đảo 
Hoàng Sa phù hợp với Luật pháp quốc tế

1.1. Quản lý nhà nước đối với quần đảo Hoàng Sa trước khi thành phố Đà Nẵng 
trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương (1997)

Các tài liệu cổ của Việt Nam cho biết, từ thế kỷ XVII trở về trước, người Việt đã có 
mặt tại đây (thường gọi quần đảo này là Bãi Cát Vàng hoặc Cồn Vàng).

Trong lịch sử xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa thời 
phong kiến, Quảng Nam và Quảng Ngãi là những địa phương đầu tiên chịu trách nhiệm 
thay mặt chính quyền trung ương quản lý việc khai thác, kiểm soát quần đảo này thông 
qua Đội dân binh Hoàng Sa. Từ năm 1816 có thêm quân đội chính quy tham gia; tuy 
nhiên, thời kỳ này chưa có tổ chức quản lý hành chính nhà nước đối với Hoàng Sa.

Thời Pháp thuộc, từ năm 1930, lực lượng hải quân Pháp lần lượt triển khai quân 
đội ở một số đảo quan trọng trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời xây 
dựng mạng lưới tổ chức quản lý hành chính trên cả hai quần đảo. Riêng đối với quần 
đảo Hoàng Sa, ngày 15.6.1932 Pháp thiết lập Đại lý hành chính Hoàng Sa (Délégation des 
Paracels) ở quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Thừa Thiên lúc bấy giờ. Hàng năm, viên đại 
diện của chính quyền Pháp ở Trung Kỳ phối hợp với cơ quan đại diện chính quyền Trung 
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ương Nam triều ở Huế chịu trách nhiệm ra kinh lý Hoàng Sa. Chế độ phụ cấp và kinh phí 
trợ cấp cho các viên chức hành chính đại diện và đi kinh lý Hoàng Sa được quy định cụ 
thể, trích từ ngân sách xứ Trung Kỳ.

Ngày 30.3.1938, Hoàng đế Bảo Đại ký dụ cho “tháp nhận các cù lao Hoàng Sa 
(Archipel des Îles Paracels) vào địa hạt tỉnh Thừa Thiên; về phương diện hành chính, các cù 
lao ấy thuộc dưới quyền quan Tỉnh hiến tỉnh ấy”.

Tháng 6.1938, một đơn vị lính bảo an người Việt được cử ra trấn đóng các đảo ở 
Hoàng Sa để quản lý. Pháp xây dựng tại đảo Hoàng Sa một ngọn hải đăng, một trạm khí 
tượng, một trạm vô tuyến TSF; trên đảo Phú Lâm (Pháp gọi là Île Boisée) cũng đặt một 
trạm khí tượng. Đặc biệt, một tấm bia chủ quyền được chính quyền Pháp và Nam triều 
dựng lên trên đảo Hoàng Sa, có khắc dòng chữ Pháp: République Francaise - Royaume 
ďAnnam - Archipels des Paracels 1816 - Île de Pattle 1938 (Cộng hòa Pháp - Vương quốc 
Đại Nam - Quần đảo Hoàng Sa 1816 - Đảo Hoàng Sa 1938).

Ngày 5.5.1939, Pháp quy định quản lý cụ thể hơn bằng việc thành lập hai đại lý 
hành chính ở quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Thừa Thiên, là Đại lý hành chính Nguyệt 
Thiềm và phụ cận; Đại lý hành chính An Vĩnh và phụ cận. Những phái viên hành chính 
đứng đầu hai đại lý này với tư cách đại diện của Công sứ Pháp tại tỉnh Thừa Thiên đóng 
trụ sở tại đảo Hoàng Sa và đảo Phú Lâm. Hằng năm, mỗi phái viên được hưởng phụ cấp 
đại diện và kinh lý là 400 đồng Đông Dương, lấy từ ngân sách địa phương xứ Trung Kỳ. 

Sau Hiệp định Genève, tiếp nối việc quản lý Hoàng Sa từ tay người Pháp, đồng thời 
dựa vào quy định tổ chức nền hành chính quốc gia từ vĩ tuyến 17 trở vào và việc ấn định 
đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam, ngày 13.7.1961 Chính phủ Việt Nam Cộng hòa 
chuyển quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Thừa Thiên đặt lại thuộc tỉnh Quảng Nam, lấy 
trọn quần đảo này để thành lập một đơn vị hành chính, tên là xã Định Hải, trực thuộc 
quận Hòa Vang. Xã Định Hải được đặt dưới quyền quản lý của một phái viên hành chính.

Ngày 6.2.1968, Hội đồng tỉnh Quảng Nam đã nhóm họp để đề xuất việc sáp nhập 
quần đảo Hoàng Sa (xã Định Hải) vào một đơn vị hành chính trên đất liền. Tiếp đó, ngày 
9.8.1969, Hội đồng xã Hòa Long, quận Hòa Vang nhóm họp và đồng thuận sáp nhập xã 
Định Hải vào địa phương của mình. Với những bước chuẩn bị trên, Tỉnh trưởng tỉnh 
Quảng Nam đã làm kiến nghị và đến ngày 21.10.1969, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa 
sáp nhập xã Định Hải thuộc quận Hòa Vang tỉnh Quảng Nam vào xã Hòa Long cùng 
quận. Từ đây, việc quản lý hành chính quần đảo Hoàng Sa được giao cho đơn vị hành 
chính cấp cơ sở.

Mặc dù quần đảo Hoàng Sa bị quân đội Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm từ 
19.1.1974, nhưng Chính phủ Việt Nam liên tục khẳng định trước cộng đồng quốc tế chủ 
quyền không thể chối cãi của Việt Nam. Ngày 30.11.1987, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị 
quyết số 06-NQ/TW về bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa 
và Trường Sa. Ngày 9.12.1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết 
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định số 194-HĐBT về việc thành lập huyện Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng: 
“Thành lập huyện Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng bao gồm toàn bộ quần đảo 
Hoàng Sa trước đây thuộc huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng”.1 Đây là lần đầu 
tiên Hoàng Sa được nâng từ cấp xã lên cấp huyện, đồng thời là hành động của Nhà nước 
Việt Nam khẳng định tính pháp lý về quyền quản lý lãnh thổ một cách liên tục của Việt 
Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

1.2. Quản lý nhà nước đối với quần đảo Hoàng Sa khi thành phố Đà Nẵng trực 
thuộc Trung ương (1997)

Từ ngày 01.01.1997, Đà Nẵng tách khỏi Quảng Nam, trở thành thành phố trực 
thuộc Trung ương, huyện đảo Hoàng Sa được đặt dưới sự quản lý của chính quyền thành 
phố Đà Nẵng.2 Theo Nghị định số 07/1997/NĐ-CP ngày 23.1.1997 về việc thành lập đơn 
vị hành chính trực thuộc thành phố Đà Nẵng, Mục 7, Điều 1 quy định: “Sau khi điều 
chỉnh địa giới hành chính thành phố Đà Nẵng có 5 quận và 2 huyện: Quận Hải Châu, Quận 
Thanh Khê, Quận Sơn Trà, Quận Ngũ Hành Sơn, Quận Liên Chiểu, huyện Hòa Vang và 
huyện đảo Hoàng Sa”. 

Ngay từ khi được giao quyền quản lý quần đảo Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng đã 
quan tâm đến vấn đề quản lý nhà nước đối với quần đảo. Thành phố đã phân công cán 
bộ phụ trách, nghiên cứu đề án tăng cường quản lý nhà nước, bảo vệ chủ quyền nhằm 
gắn quần đảo Hoàng Sa với hệ thống hành chính nhà nước của thành phố, hoạt động 
như một chính quyền địa phương đúng nghĩa theo quy định về tổ chức hành chính nhà 
nước. Tháng 10.2001, UBND thành phố Đà Nẵng đã xây dựng Đề án “Quản lý nhà nước, 
bảo vệ chủ quyền Việt Nam đối với huyện đảo Hoàng Sa thành phố Đà Nẵng”. Việc xây 
dựng đề án tăng cường quản lý nhà nước, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với huyện 
Hoàng Sa của Việt Nam có tầm quan trọng không chỉ với Đà Nẵng mà còn đối với quốc 
gia và khu vực. 

Để thực hiện việc quản lý hành chính, tăng cường đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển 
đảo, UBND huyện Hoàng Sa đã có nhiều hoạt động để tuyên truyền, khẳng định quyền 
quản lý lãnh thổ đối với quần đảo Hoàng Sa như tập hợp các nhân chứng đã từng công 
tác trên quần đảo Hoàng Sa, xây dựng bộ hồ sơ tư liệu về chủ quyền đối với quần đảo 
Hoàng Sa, xây dựng phòng truyền thống huyện Hoàng Sa, đề xuất đặt tên đường Hoàng 
Sa, tổ chức tập hợp và khuyến khích nghiên cứu tư liệu, sưu tầm hiện vật, sáng tác văn 
học nghệ thuật về Hoàng Sa, tổ chức các hoạt động học thuật, các cuộc nói chuyện với 

1 Quyết định số 194-HĐBT ngày 09.12.1982 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam.

2 Trụ sở tại số 132 đường Yên Bái, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Đến 
ngày 28.3.2018, trụ sở UBND huyện Hoàng Sa được chuyển đến đường Hoàng Sa, phường Thọ 
Quang, quận Sơn Trà. Đây cũng là trụ sở của Nhà trưng bày Hoàng Sa.
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nhân chứng sống Hoàng Sa, các cuộc thi, các hoạt động ngoại khóa về Hoàng Sa và chủ 
quyền biển đảo...

Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng đối với huyện đảo, 
mặc dù trên thực địa, Trung Quốc đang chiếm giữ các điểm đảo song quần đảo Hoàng 
Sa là một vùng biển rộng lớn, ngư dân Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung vẫn giữ truyền 
thống đánh bắt trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa.

Ngày 28.11.2002, UBND thành phố Đà Nẵng có quyết định phê duyệt nội dung dự 
án “Tăng cường quản lý nhà nước, bảo vệ chủ quyền Việt Nam đối với huyện đảo Hoàng 
Sa thuộc thành phố Đà Nẵng”. Dự án có 4 phần, bao gồm: điều chỉnh địa giới hành chính 
đất liền và xây dựng trụ sở hành chính cho huyện đảo Hoàng Sa; xây dựng phòng truyền 
thống huyện đảo Hoàng Sa; công tác tuyên truyền về huyện đảo Hoàng Sa; sưu tầm tài 
liệu về quần đảo Hoàng Sa và biên soạn cuốn Địa chí huyện đảo Hoàng Sa.1 Dự án này là 
cơ sở, định hướng quan trọng để UBND huyện Hoàng Sa triển khai các hoạt động thực 
thi quyền quản lý hành chính đối với lãnh thổ quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của 
Việt Nam. 

Thực hiện Nghị quyết số 28/2008/QH12 ngày 15.01.2008 của Quốc hội và Nghị 
quyết 725/2009/UBTVQH12 ngày 16.01.2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đà Nẵng 
là 1 trong 10 địa phương được thí điểm mô hình không tổ chức HĐND quận, huyện, 
phường. Theo đó, ngày 25.4.2009, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng quyết định bổ 
nhiệm chính thức chức danh Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa.2 Hàng năm, HĐND, 
UBND thành phố Đà Nẵng đều giao chỉ tiêu ngân sách để UBND huyện Hoàng Sa duy 
trì tổ chức, hoạt động. 

Trước thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với huyện Hoàng Sa có nhiều đặc 
thù, UBND huyện Hoàng Sa đã linh hoạt tổ chức thực hiện nhiệm vụ với nhiều hình thức 
phong phú, đa dạng: kết hợp việc làm rõ sự thật lịch sử liên quan đến đấu tranh bảo vệ 
chủ quyền biển, đảo với các vấn đề thời sự đang diễn ra; vừa đẩy mạnh tuyên truyền bảo 
vệ chủ quyền vừa tăng cường các giải pháp thực thi quyền chủ quyền của cơ quan hành 
chính cấp địa phương.

UBND huyện Hoàng Sa thường xuyên liên hệ, tham gia các diễn đàn và hỗ trợ cung 
cấp thông tin về lịch sử, pháp lý, thực tế quản lý liên quan đến chủ quyền của Việt Nam 
đối với quần đảo Hoàng Sa cho các nhà nghiên cứu, cơ quan thông tấn báo chí và các cơ 

1 UBND thành phố Đà Nẵng, Quyết định số 124/QĐ-UB ngày 28.11.2002 về việc phê duyệt nội dung 
dự án “Tăng cường quản lý nhà nước, bảo vệ chủ quyền Việt Nam đối với huyện đảo Hoàng Sa 
thuộc thành phố Đà Nẵng”. Tài liệu lưu tại Nhà trưng bày Hoàng Sa.

2 Từ 2009 đến nay (2021), đã có 3 Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa gồm: ông Đặng Công Ngữ, ông 
Võ Công Chánh, ông Võ Ngọc Đồng. Khi Đà Nẵng thực hiện thí điểm mô hình Chính quyền đô thị 
theo Nghị quyết 119/2020/QH14 của Quốc hội, tháng 6.2021, bổ sung thêm ông Lê Phú Nguyện 
giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa.
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quan, tổ chức có liên quan trong nước và quốc tế để phục vụ công tác nghiên cứu tuyên 
truyền, đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương 
tổ chức các hội thảo khoa học, sinh hoạt học thuật, triển lãm về chủ quyền biển đảo; 
tuyên truyền thông qua những hoạt động nhân các ngày kỷ niệm, sự kiện diễn ra hàng 
năm. Xuất bản Kỷ yếu Hoàng Sa, thiết lập trang Thông tin điện tử UBND huyện Hoàng 
Sa để cung cấp thông tin lịch sử, pháp lý và tin tức thời sự về chủ quyền Hoàng Sa cho các 
tầng lớp nhân dân và bè bạn quốc tế. Tổ chức phát động việc hiến tặng tư liệu về Hoàng 
Sa. Đặc biệt từ ngày 28.3.2018, Nhà trưng bày Hoàng Sa được khánh thành, đi vào hoạt 
động đón khách, công tác thông tin tuyên truyền về chủ quyền được đẩy mạnh với nhiều 
hoạt động phong phú, thiết thực và lan tỏa. Ngày 02.9.2018, tại Nhà trưng bày Hoàng 
Sa, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với UBND huyện Hoàng Sa tổ chức khai mạc 
triển lãm “Tư liệu báo chí về Hoàng Sa”. Theo đó, triển lãm trưng bày gần 300 bài báo, tư 
liệu về Hoàng Sa, với 4 chủ đề: một số bài báo tiêu biểu trong Bộ sưu tập báo chí “Hoàng 
Sa - Trường Sa là của Việt Nam”; sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 qua báo chí; những 
bài báo viết về Hoàng Sa của các cơ quan báo chí tại Đà Nẵng; hình ảnh phóng viên tác 
nghiệp vì biển đảo quê hương. Ngày 12.01.2019 UBND huyện Hoàng Sa tổ chức hội thảo 
“Nghiên cứu và truyền thông giáo dục về quần đảo Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng trong 
giai đoạn hiện nay”. Các đại biểu, nhà nghiên cứu đã đóng góp 25 tham luận, phụ lục tư 
liệu để cùng đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác nghiên 
cứu và truyền thông giáo dục về quần đảo Hoàng Sa, trong giai đoạn hiện nay. Nhà trưng 
bày Hoàng Sa cũng đã chủ động phối hợp với Thành đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, các 
quận, huyện tổ chức nhiều cuộc triển lãm lưu động đến tận các trường học. Các cuộc thi 
viết, thi tìm hiểu và thi vẽ tranh về đề tài Hoàng Sa luôn nhận được sự hưởng ứng rộng 
rãi của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên. Tính từ ngày khánh thành 
(28.03.2018) đến ngày 30.11.2021, Nhà trưng bày đón tiếp 60.458 lượt khách tham quan 
trong và ngoài nước với 1.061 đoàn khách. Riêng trong năm 2021, mặc dù dịch bệnh 
phức tạp nhưng vẫn có 6.622 lượt khách tham quan, tìm hiểu tại Nhà trưng bày. Đối 
tượng chủ yếu là thanh niên, học sinh - sinh viên, chiếm 71,59%. 

UBND huyện Hoàng Sa đã chủ động cập nhật và xử lý nhanh nhạy các tình huống 
đột xuất và nhạy cảm liên quan đến chủ quyền biển, đảo trong thực tế, qua đó tạo được 
hiệu ứng ủng hộ của dư luận xã hội đối với công tác tuyên truyền về biển, đảo nói chung. 
Ngày 19.4.2020, trước việc Trung Quốc thành lập khu Tây Sa và khu Nam Sa thuộc cái gọi 
là “thành phố Tam Sa”, là chính quyền địa phương thuộc thành phố Đà Nẵng, trực tiếp 
quản lý quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, UBND huyện Hoàng Sa đã kiên quyết phản 
đối việc làm này của nhà nước Trung Quốc. Lập trường này đối với cái gọi là “thành phố 
Tam Sa” cũng đã được nêu rõ tại Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 04.7.2012 của 
HĐND thành phố Đà Nẵng và các tuyên bố của UBND huyện Hoàng Sa trong suốt thời 
gian qua. UBND huyện Hoàng Sa bày tỏ sự phản đối kịch liệt và yêu cầu Trung Quốc hủy 
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bỏ ngay lập tức quyết định sai trái trên, đồng thời chấm dứt ngay các hoạt động bất hợp 
pháp trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam”.1

Trong điều kiện tổ chức chính quyền chưa hoàn chỉnh, hoạt động quản lý nhà nước 
đối với quần đảo Hoàng Sa chủ yếu gắn với công tác thông tin tuyên truyền, qua đó thể 
hiện vai trò quản lý nhà nước, tác động đến ý thức bảo vệ chủ quyền, giữ gìn các giá trị 
lịch sử của Hoàng Sa đối với nhân dân thành phố nói riêng và nhân dân cả nước nói 
chung, đồng thời khẳng định với bạn bè quốc tế về chủ quyền không thể tranh cãi của 
Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

2. Một số định hướng và giải pháp trong quản lý và thực thi chủ quyền đối với 
huyện đảo Hoàng Sa 

2.1. Từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước 

Ngày 19.6.2020, Quốc hội đã ra Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức 
mô hình Chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố 
Đà Nẵng, theo đó, chủ tịch UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định 
tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định khác của pháp luật có liên quan và có 
quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, 
tạm đình chỉ công tác chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận và chủ tịch, phó chủ 
tịch ủy ban nhân dân huyện đảo.2

Đây là cơ sở pháp lý rất quan trọng để tiếp tục tham mưu, đề xuất các cấp có thẩm 
quyền hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước đối với quần đảo Hoàng Sa, đáp ứng yêu cầu 
công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền và phù hợp với tình hình, bối cảnh quốc tế, nhất là 
tình hình tranh chấp trên Biển Đông ngày càng phức tạp. Trong đó, chú trọng các giải 
pháp kiện toàn bộ máy quản lý phù hợp với Nghị quyết số 119/2020/QH14 và tính chất 
công việc thường xuyên của UBND huyện Hoàng Sa. Kiện toàn các chức danh lãnh đạo 
chủ chốt để đảm bảo phát huy vai trò, vị trí của UBND huyện như sau:

- Kiện toàn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, xem xét 
mở rộng một số chức danh kiêm nhiệm của UBND trên các lĩnh vực phù hợp tình hình 
cụ thể.

- Kiện toàn bộ máy quản lý Nhà trưng bày Hoàng Sa, mở rộng quy mô, khả năng 
phục vụ, nhất là công tác truyền thông và nghiên cứu, học thuật, xây dựng cơ sở dữ liệu 
số về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

- Nghiên cứu đề xuất cơ chế để phát huy vai trò thông tin của trang thông tin điện 
tử huyện Hoàng Sa trở thành cổng thông tin phong phú, phản ánh, cung cấp kịp thời các 

1 Thông cáo của Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng về việc Trung Quốc thành lập 
khu Tây Sa và khu Nam Sa thuộc cái gọi là thành phố Tam Sa, ngày 19.4.2020.

2 Điều 3, Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19.6.2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình 
chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.
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thời sự chính trị, ngoại giao liên quan biển đảo, cung cấp thông tin tư liệu về chủ quyền 
của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Tăng cường các hoạt động quản lý nhà nước ở các ngành, lĩnh vực có tác động, điều 
chỉnh trực tiếp đến quần đảo Hoàng Sa và vùng biển xung quanh, nhất là các thể chế 
quản lý, khai thác, sử dụng, phát huy tài nguyên biển như khai thác khoáng sản, dầu khí, 
thủy sản trên vùng biển Hoàng Sa; hoạt động vận tải biển, hàng hải, hoạt động du lịch, 
nghiên cứu khoa học trên vùng biển Hoàng Sa; các thể chế duy trì, bảo vệ trật tự, an toàn, 
tự do hàng hải và bảo vệ quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên vùng biển 
Hoàng Sa, hoạt động tự quản, hoạt động bán vũ trang, hoạt động bảo vệ ngư dân trên 
vùng biển Hoàng Sa; các thể chế kêu gọi hợp tác quốc tế về kinh tế, quốc phòng, ngăn 
ngừa các nguy cơ, hiểm họa phi truyền thống khác như cướp biển, xâm hại môi trường, 
hoạt động cứu hộ cứu nạn, cứu trợ nhân đạo... 

Một nhân tố quan trọng có tác động lớn đến hiệu lực, hiệu quả của thể chế đối với 
vấn đề Hoàng Sa là phải đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, kịp thời, thống nhất giữa các cơ 
quan chức năng ở Trung ương và địa phương. Kịp thời thể chế hóa các chủ trương, chính 
sách, chỉ đạo của Đảng, hạn chế các khả năng thiếu thống nhất hoặc chậm trễ, thiếu 
thông tin giữa cơ quan chức năng ở các cấp, các ngành. Cần có quy chế phối hợp cung 
cấp, tiếp nhận, triển khai, xử lý thông tin, giải quyết các vấn đề về Hoàng Sa, Trường Sa 
và Biển Đông, đặc biệt là trong công tác tư tưởng và thông tin tuyên truyền về chủ quyền. 

2.2. Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hoàng Sa phù hợp với tình hình            
thực tiễn

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thực thể cơ quan hành chính nhà nước ở địa 
phương thực hiện quyền quản lý nhà nước đối với quần đảo Hoàng Sa gắn với một phần 
dân cư và lãnh thổ thực tế nhằm vừa phục vụ công tác quản lý, điều hành kinh tế - xã hội 
vừa hiện diện, vừa đấu tranh bảo vệ chủ quyền ở địa phương.

Để đảm bảo tính pháp lý của huyện Hoàng Sa cần hội đủ ba yếu tố là diện tích tự 
nhiên của lãnh thổ, dân số và bộ máy quản lý nhà nước. Đó là một cơ quan hành chính 
nhà nước cấp huyện đầy đủ, vừa thiết lập được quá trình quản lý xã hội và hành vi hoạt 
động của con người, thực thi vai trò quản lý nhà nước, vừa làm cơ sở để đấu tranh chính 
trị và ngoại giao. Hoàn thiện bộ máy quản lý của huyện Hoàng Sa một cách đầy đủ, bao 
gồm các cơ quan trong hệ thống chính trị là Đảng, Mặt trận đoàn thể và cơ quan quản lý 
nhà nước theo quy định hiện hành của pháp luật, các văn bản luật, điều lệ, hướng dẫn có 
liên quan đến tổ chức Đảng, Mặt trận đoàn thể.

Đặt vấn đề điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hoàng Sa, với phương án địa giới 
hành chính huyện Hoàng Sa bao gồm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và một phần đất liền 
phường Thọ Quang và phường Mân Thái thuộc quận Sơn Trà hiện nay. Trên cơ sở hoàn 
chỉnh bộ máy và điều chỉnh diện tích tự nhiên, dân số như trên, hình thành huyện đảo 
Hoàng Sa trở thành đơn vị hành chính đặc biệt theo Hiến pháp 2013 (cấp chính quyền địa 



280

phương gồm có HĐND và UBND được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải 
đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do luật định) và Luật Chính quyền địa phương về 
mô hình Chính quyền đô thị, làm cơ sở pháp lý để hình thành một tổ chức hành chính 
đặc thù chuyên về hợp tác, phát triển kinh tế biển và hợp tác quốc phòng, gắn với đấu 
tranh bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.

Về định hướng lâu dài, Chính phủ cần có chủ trương và chỉ đạo ban hành các thể 
chế đặc thù riêng đối với các vấn đề liên quan đến quần đảo Hoàng Sa, làm cơ sở cho hoạt 
động quản lý nhà nước, một mặt là công cụ pháp lý phục vụ hoạt động quản lý nhà nước, 
một mặt phục vụ cho hoạt động đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần 
đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.

2.3. Tích cực chuẩn bị nguồn lực và đẩy mạnh các hoạt động của Nhà nước trong 
vấn đề giải quyết tranh chấp bằng các giải pháp pháp lý

Đấu tranh bảo vệ chủ quyền, hướng tới đấu tranh đòi lại chủ quyền đối với quần 
đảo Hoàng Sa là nhiệm vụ quan trọng vừa mang tính cấp bách, vừa mang tầm chiến lược 
lâu dài. Bên cạnh các giải pháp chính trị - ngoại giao, kinh tế, an ninh - quốc phòng, khoa 
học, tuyên truyền đối ngoại thì việc chuẩn bị cho giải pháp pháp lý được coi là giải pháp 
quan trọng. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý về chủ quyền đối với 
quần đảo Hoàng Sa và vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, phù hợp với 
UNCLOS 1982 và luật pháp quốc tế. 

Trong những năm qua, việc nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu được tiến hành, qua 
đó đã công bố nhiều tư liệu quý, có giá trị. Tuy vậy, nguồn tư liệu liên quan đến chủ quyền 
của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa mặc dù được thu thập khá nhiều nhưng vẫn 
còn phân tán ở nhiều nơi, nhiều cấp, nhiều ngành khác nhau. UBND huyện Hoàng Sa 
là một trong những cơ quan đầu mối tập hợp, hệ thống hóa, khai thác tư liệu, đồng thời 
có kế hoạch sưu tầm, tập hợp, bảo quản nguồn tư liệu về chủ quyền cả ở trong và ngoài 
nước, phục vụ việc nghiên cứu và đấu tranh lâu dài. Cần tăng cường hoạt động giao lưu, 
trao đổi học thuật về Hoàng Sa, Trường Sa và các vấn đề có tính thời đại trên Biển Đông. 
Tập trung đầu tư nguồn lực để tạo dựng một diễn đàn học thuật có uy tín, có sức hút 
mạnh mẽ đối với giới học thuật để thúc đẩy các nỗ lực giải quyết tranh chấp bằng biện 
pháp hòa bình. Việt Nam kiên trì, kiên quyết bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng 
Sa, Trường Sa, “Bảo đảm thực thi đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên 
Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế về biển, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc 
về Luật biển (UNCLOS) năm 1982”.1

1 Nghị quyết số 26/NQ-CP ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện 
Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22.10.2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045.



281

2.4. Phát triển kinh tế gắn với an ninh quốc phòng trên vùng biển Hoàng Sa

- Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo

Đối với Hoàng Sa, phát triển kinh tế biển không chỉ là các ngành kinh tế biển mà 
còn phải gắn với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. Muốn vậy cần quan tâm 
đầu tư cho các ngành kinh tế biển, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào khai thác đảm 
bảo những yêu cầu về môi trường, công tác về cứu hộ, cứu nạn trên biển; tạo ra một môi 
trường an toàn, thuận lợi và ổn định trên biển, đảo.

Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển 
Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định: “Phát triển bền vững kinh 
tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thổ, tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển, góp phần duy trì môi trường 
hòa bình, ổn định cho phát triển”.1 Đây là chủ trương được bổ sung, phát triển trên cơ sở 
những nghị quyết Trung ương trước đây về chiến lược biển. Có thể thấy, Đảng và Nhà 
nước ta đặc biệt coi trọng mối quan hệ giữa phát triển kinh tế biển với đảm bảo quốc 
phòng, an ninh.

Lịch sử cho thấy, nhiều cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù đối với nước ta được 
bắt đầu từ hướng biển. Ngày nay, vùng biển, đảo càng trở nên đặc biệt quan trọng, xung 
yếu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, phát triển kinh tế biển gắn với 
quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo là vấn đề luôn quan tâm, chú 
trọng. Xây dựng huyện Hoàng Sa thành “vành đai” hợp tác phát triển kinh tế và duy trì an 
ninh - quốc phòng trên biển nhằm ngăn chặn các hành vi đơn phương, đe dọa, sử dụng 
vũ lực, xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên vùng biển Hoàng Sa; ngăn chặn các hành vi 
thay đổi hiện trạng và duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải trên Biển Đông.

Phạm vi địa giới hành chính huyện Hoàng Sa theo đề xuất kéo dài vào đất liền, bao 
bọc một phần bờ biển có tiềm năng và thế mạnh cả về kinh tế và quốc phòng. Nhà nước 
xây dựng và đầu tư, kêu gọi hợp tác quốc tế để biến huyện đảo Hoàng Sa thành đơn vị 
hành chính hải đảo đặc biệt, theo mô hình chính quyền cảng biển, với hai mũi nhọn chủ 
yếu là hợp tác phát triển kinh tế biển (vận tải biển, dịch vụ đóng, sửa chữa, bảo trì tàu 
biển; khai thác, đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản) và hợp tác quốc phòng.

- Hỗ trợ ngư dân tham gia khai thác kết hợp bảo vệ chủ quyền tại khu vực biển Hoàng Sa

Trong thời gian qua, đặc biệt từ sau khi Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 09.02.2007 “Về 
chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” được ban hành, Nhà nước đã bố trí nhiều nguồn 
lực đầu tư và có nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân phát triển sản xuất như: đầu tư xây dựng 
cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão; hỗ trợ đóng tàu và cơ sở vật chất phục vụ trực 
tiếp việc khai thác hải sản; hỗ trợ công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho ngư dân; tổ 

1 Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.



282

chức cho ngư dân sản xuất theo mô hình tổ, đội sản xuất; thực hiện nhiều chính sách an 
sinh xã hội, hỗ trợ giải quyết khó khăn, nâng cao đời sống cho ngư dân…

Trong định hướng đến năm 2050, dự kiến đẩy mạnh hoạt động khai thác, phát huy 
tiềm năng kinh tế biển, hỗ trợ và bảo vệ ngư dân, các tổ chức cá nhân hoạt động hợp pháp 
trên vùng biển Hoàng Sa. Hình thành “tiền đồn” trên biển để hỗ trợ ngư dân bám biển 
Hoàng Sa gắn với bảo vệ chủ quyền. Vai trò của ngư dân và hoạt động đánh bắt thủy sản 
trên vùng biển Hoàng Sa và trên Biển Đông một mặt là phục vụ phát triển kinh tế, mặt 
khác góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên, sự hiện diện của ngư dân trên vùng 
biển Hoàng Sa trong thời gian qua là chưa đủ, cần thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ ngư 
dân tham gia khai thác kết hợp bảo vệ chủ quyền tại khu vực biển Hoàng Sa.

- Quy hoạch xây dựng 5 cảng cá tại quần đảo Hoàng Sa

Theo Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12.11.2015 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến 
năm 2020, định hướng đến năm 2030, đảm bảo năng lực đáp ứng tổng lượng thủy sản 
qua cảng và nhu cầu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá ổn định như quy hoạch đến năm 
2020. Hoàn thiện hệ thống cảng cá theo hướng công nghiệp, hiện đại trên cơ sở nâng cấp, 
mở rộng cảng cá hiện có, tập trung vào các hạng mục dịch vụ hậu cần nghề cá, đảm bảo 
yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm; hoàn thiện hệ thống thông tin đạt trình độ hiện đại để 
phục vụ công tác quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; kết nối thông tin 
giữa cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá với tàu cá; gắn kết cảng cá với khu neo 
đậu tránh trú bão cho tàu cá trong việc quản lý, khai thác để hình thành nên những trung 
tâm dịch vụ hậu cần nghề cá hiện đại, đồng bộ; hoàn thiện hệ thống cảng cá và khu neo 
đậu tránh trú bão cho tàu cá tại các đảo, đặc biệt tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Trên quần đảo Hoàng Sa dự kiến sẽ xây dựng hệ thống 5 cảng cá trên các đảo Hoàng 
Sa, Đá Bắc, Tri Tôn, Bông Bay và đảo Nam. Ngày 22.9.2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Quyết định số 1579/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống 
cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các quy hoạch chi tiết 
nhóm cảng biển giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tiếp tục được thực 
hiện và điều chỉnh nội dung bảo đảm phù hợp với các nội dung quy hoạch được phê 
duyệt tại quyết định này cho đến khi quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu 
cảng, bến phao, khu nước, vùng nước; quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước 
cảng biển theo Luật Quy hoạch được phê duyệt. Theo quyết định, định hướng quy hoạch 
đến năm 2030, nhưng do tình hình trên thực địa tại quần đảo Hoàng Sa chưa có nhiều 
thay đổi, Trung Quốc vẫn đang chiếm giữ, theo đó, tầm nhìn đến năm 2050, xếp cảng 
biển Đà Nẵng (gồm khu vực huyện đảo Hoàng Sa) vào nhóm cảng biển số 3.

***

25 năm qua kể từ khi thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, UBND huyện 
Hoàng Sa được nhận nhiệm vụ thay mặt cho thành phố Đà Nẵng và cũng thay mặt cho 
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cả nước quản lý quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Mặc dù có rất nhiều 
khó khăn, thử thách, phức tạp, cả khách quan và chủ quan, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ 
đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố; sự phối hợp tích 
cực của các sở, ban, ngành, Mặt trận, hội đoàn thể, các quận, huyện, các cơ quan báo chí, 
doanh nghiệp; sự cổ vũ hết lòng và chung tay vì chủ quyền biển đảo Việt Nam của giới trí 
thức, khoa học, văn nghệ sĩ, các nhân chứng Hoàng Sa, thanh niên, học sinh, sinh viên, 
chiến sĩ, đồng bào và các tầng lớp nhân dân thành phố và cả nước cũng như người Việt 
Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế, UBND huyện Hoàng Sa đã nỗ lực thực hiện nhiệm 
vụ quản lý và tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tranh chấp chủ 
quyền trên Biển Đông sẽ tiếp tục căng thẳng, phức tạp, vấn đề bảo vệ chủ quyền của Việt 
Nam trên quần đảo Hoàng Sa sẽ còn cam go hơn, UBND huyện Hoàng Sa sẽ tiếp tục thực 
hiện nhiều hơn, sâu rộng hơn vai trò, trách nhiệm quản lý và tuyên truyền, bảo vệ chủ 
quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa; không ngừng hoàn thiện thể chế pháp lý, 
cơ chế, bộ máy và đội ngũ vận hành ngày càng hiệu quả. Mở rộng phạm vi, nâng cao chất 
lượng tuyên truyền, đưa vấn đề chủ quyền Hoàng Sa đến với công chúng đầy đủ, kịp thời 
hơn. Tập trung công tác giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền, nhất là trong thanh niên, học 
sinh, sinh viên. Tích cực nghiên cứu, sưu tầm, hoàn thiện và hệ thống hóa thông tin, tài 
liệu, cơ sở dữ liệu chủ quyền phục vụ công tác đấu tranh pháp lý./.
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BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN ĐẤU TRANH BẢO VỆ

CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO
☐ BỘ CHỈ HUY BIÊN PHÒNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố được chia tách từ Bộ Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị 
được giao làm nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, 

giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển và cửa khẩu cảng 
Đà Nẵng theo phạm vi nhiệm vụ do pháp luật quy định; là một lực lượng thành viên 
trong khu vực phòng thủ thành phố. Bộ đội Biên phòng thành phố luôn nhận thức sâu 
sắc rằng biển đảo có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 
quốc phòng - an ninh của đất nước. Nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của 
Tổ quốc 25 năm qua diễn ra hết sức gay go, phức tạp với nhiều diễn biến mới. Các nước 
lớn đang thực hiện nhiều chiến lược tranh giành quyền kiểm soát Biển Đông; nhất là các 
hoạt động của Mỹ và các nước đồng minh nhằm tăng cường sự hiện diện thông qua các 
hoạt động tuần tra; Trung Quốc tiến hành nhiều hoạt động quân sự, dân sự cụ thể hóa 
mưu đồ “độc chiếm Biển Đông” của mình, trong đó sự kiện hạ đặt giàn khoan Hải Dương 
981 năm 2014 trên vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt 
Nam là hoạt động đáng quan ngại nhất. Ngoài ra các nước trong khu vực đang triệt để 
lợi dụng “con bài” pháp lý để tuyên bố và khẳng định chủ quyền các vùng biển; sẵn sàng 
vừa đối đầu vừa thỏa hiệp vì lợi ích quốc gia dân tộc; cùng với tình hình dịch COVID-19 
diễn biến phức tạp, tạo ra nhiều khó khăn thách thức. Những yếu tố tác động trên đòi 
hỏi cần phải tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức, trách 
nhiệm và nghĩa vụ của công dân đối với chủ quyền, toàn vẹn, thống nhất lãnh thổ; củng 
cố niềm tin và tạo sự đồng thuận, nhất trí cao đối với các quan điểm, chủ trương, chính 
sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến biển đảo.

Với tinh thần đó, những năm qua, Bộ đội Biên phòng thành phố đã quán triệt sâu 
sắc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất 
là Chỉ thị số 06/CT-CP ngày 20.5.2013 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác thông tin, 
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tuyên truyền thực hiện Đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở 
Biển Đông; Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28.7.2018 của Thủ tướng Chính phủ về 
tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam và hướng dẫn 
chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Tổng cục Chính trị và Cục Chính trị Bộ đội Biên 
phòng… Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cũng đã xây dựng nghị quyết 
chuyên đề và các kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể từng giai đoạn, từng năm, từng đợt 
bằng nhiều hình thức, phương pháp phù hợp với từng đối tượng, địa bàn cụ thể.

Kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo 
của Bộ đội Biên phòng thành phố trong thời gian qua là:

1. Xác định rõ chủ trương của tổ chức đó là tuyên truyền rộng, vận động sâu, nhân 
dân hưởng ứng. Thường xuyên phối hợp tổ chức các hội nghị tuyên truyền về công tác 
bảo vệ chủ quyền biển đảo, tình hình Biển Đông, tình hình khu vực biên giới biển thành 
phố, kết hợp với phát hành tờ rơi, áp phích, văn hóa văn nghệ, thi tìm hiểu và trưng bày 
tư liệu, hình ảnh… tại các địa phương, đơn vị, nhà trường. Ngoài ra, thực hiện phương 
châm “mưa dầm, thấm lâu” các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền nhỏ lẻ đến từng nhà, từng 
tàu, từng tổ dân phố, khu dân cư, kể cả các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, các chức sắc, 
nhà tu hành, trưởng các dòng họ… ở mọi lúc, mọi nơi có thể, phù hợp với đặc điểm công 
việc của từng đối tượng.

Để thực hiện được chủ trương này, Bộ Chỉ huy đã thường xuyên cập nhật thông tin 
tình hình; phổ biến các chủ trương, chính sách mới, các văn bản pháp luật có liên quan 
và định hướng nội dung tuyên truyền cho các đơn vị. Bên cạnh đó xây dựng đội ngũ 
báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội từ cơ quan, đến các đơn vị 
cơ sở làm nòng cốt; ngoài ra mỗi cán bộ, nhân viên đơn vị cơ sở đều được bồi dưỡng, 
trang bị những kiến thức cần thiết để sẵn sàng trở thành một tuyên truyền viên theo yêu 
cầu nhiệm vụ. Để tạo sự nỗ lực và quyết tâm cao cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên 
truyền, Bộ Chỉ huy đã giao chỉ tiêu cụ thể: mỗi tháng phải biên soạn ít nhất một chuyên 
đề để tuyên truyền tại đơn vị và địa bàn và xem đây là một tiêu chí để đánh giá và xem 
xét thi đua.

2. Bộ đội Biên phòng thành phố chỉ đạo gắn tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, 
tình hình Biển Đông và pháp luật về biển với các chính sách phát triển thủy sản; chính 
sách hỗ trợ ngư dân khai thác ở vùng biển xa. Vận động ngư dân vững vàng bám biển, giữ 
vững ngư trường, chủ động tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo theo Nghị định 
30, 130 của Chính phủ; tham gia phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn, đấu tranh phòng, 
chống tội phạm trên biển. Không xâm phạm chủ quyền vùng biển nước khác, chấp hành 
nghiêm các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không 
theo quy định (IUU). Kết quả đáng khích lệ là trong thời gian qua không có tàu cá nào 
của ngư dân Đà Nẵng bị nước ngoài bắt, xử lý.
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3. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành, địa phương và các 
cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên 
truyền đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo; phối hợp với Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh 
- Truyền hình thành phố tuyên truyền hàng tháng trên chuyên trang, chuyên mục “Vì 
chủ quyền an ninh biên giới”; phối hợp với Thành đoàn và các địa phương phát động tổ 
chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia và Bộ đội Biên phòng trên phạm 
vi toàn thành phố với gần 60 ngàn bài dự thi; sưu tập hình ảnh, tư liệu và tổ chức tuyên 
truyền về lịch sử, chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa thông qua trưng 
bày, gặp gỡ nhân chứng, phim tư liệu, kỷ yếu để nhân dân tìm hiểu, nâng cao nhận thức 
về các vấn đề liên quan đến Biển Đông; biên soạn và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào 
tạo cùng Đại học Đà Nẵng đưa nội dung Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, chiến lược 
biển Việt Nam, tình hình bảo vệ chủ quyền biển, đảo vào chương trình học ngoại khóa 
giúp học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo.

4. Công tác tuyên truyền đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo là một nội dung 
quan trọng trong thực hiện các Đề án, chương trình, mô hình hướng đến nhân dân ở khu 
vực biên giới biển thành phố. Trong những năm qua Bộ đội Biên phòng thành phố đã 
chủ động tham mưu cho UBND thành phố và phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển 
khai có hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân 
vùng biên giới, hải đảo”; các phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, 
an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; “Toàn dân tham gia phong trào phòng, 
chống COVID-19 và chống xuất, nhập cảnh trái phép”; các chủ trương, mô hình, chương 
trình như: Giới thiệu đảng viên đồn Biên phòng giữ mối liên hệ thường xuyên với cấp ủy, 
chi bộ khu dân cư ven biển; đảng viên đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình; “Vì những 
con tàu xa khơi”, tổ tàu thuyền đoàn kết an toàn… hình thức tuyên truyền đa dạng, nhất 
là phát huy hiệu quả tuyên truyền của đội tuyên truyền văn hóa dưới hình thức sân khấu 
hóa; văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân trên địa bàn và quân dân quần đảo Trường Sa; 
qua đó góp phần nâng cao hiểu biết của nhân dân về công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền 
biển, đảo Tổ quốc.

5. Tuyên truyền thông qua thực hiện các biện pháp công tác về biên phòng, nhất là 
công tác quản lý xuất nhập cảnh ở các cửa khẩu đối với khách, thuyền viên nước ngoài, 
tàu quân sự các nước đến thăm hữu nghị thành phố; phát hiện và kiên quyết xử lý đúng 
quy định việc người Trung Quốc sử dụng hộ chiếu có in hình bản đồ “Đường lưỡi bò”. 
Tăng cường công tác tuyên truyền vận động ngư dân khi đến làm thủ tục xuất nhập tại 
các trạm kiểm soát hành chính và duy trì mạng thông tin liên lạc biển giữa ngư dân đang 
khai thác hải sản với các đồn Biên phòng. Qua đó đã tiếp nhận hàng ngàn tin liên quan 
đến xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam của tàu thuyền nước ngoài; tai nạn rủi ro 
của ngư dân ta. Bộ đội Biên phòng thành phố trực tiếp điều động hàng trăm lượt biên 
đội tàu tuần tra xua đuổi tàu thuyền nước ngoài vi phạm; phối hợp cứu hộ, cứu nạn các 
phương tiện của ngư dân ta góp phần làm giảm thiệt hại về người, tài sản.
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Thời gian tới, dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, việc tập trung tổ chức tuyên 
truyền nói chung và tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo nói riêng gặp nhiều khó 
khăn. Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo, 
Bộ đội Biên phòng thành phố tập trung vào các nội dung sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển đảo đối 
với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các chủ trương, chính sách, pháp luật về biển 
đảo của Việt Nam và quốc tế như: Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, Tuyên bố 
ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC); Chiến lược biển Việt Nam, Chiến lược bảo vệ Biên 
giới quốc gia; Luật Biển Việt Nam, Luật Biên phòng Việt Nam và các nội dung khác có 
liên quan. 

Hai là, tập trung tuyên truyền phổ biến kiến thức, ý thức phòng chống thiên tai, 
cứu hộ, cứu nạn, không chủ quan, lơ là, gây hậu quả nghiêm trọng. Tích cực tố giác và 
tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm trên biển; chống các hành vi sai trái như: 
đánh bắt hải sản không khai báo nguồn gốc, khai thác theo kiểu tận diệt, phá hoại môi 
trường sinh thái biển; tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại; đưa các đối tượng xâm 
nhập, trốn vượt, trốn cách ly phòng chống COVID-19.

Ba là, tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế biển; hình ảnh cán bộ chiến 
sĩ và nhân dân đang ngày đêm bám biển, bảo vệ chủ quyền. Những chính sách khuyến 
khích nhân dân ra định cư trên đảo, làm ăn dài ngày trên biển; các chính sách quân đội 
và hậu phương quân đội. Kịp thời động viên, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong 
tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển. 

Bốn là, chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền với sự đa dạng, 
phong phú về cách thức tổ chức tuyên truyền để đảm bảo truyền tải sớm nhất, chính 
xác nhất và đầy đủ nhất công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đồng thời tuyên 
truyền đấu tranh chống các quan điểm sai trái, lợi dụng vấn đề Biển Đông để xuyên tạc, 
khích động, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; tụ tập gây rối an ninh trật tự địa bàn.

Với những nội dung trên có thể tin tưởng rằng công tác tuyên truyền đấu tranh 
bảo vệ chủ quyền biển đảo trên địa bàn thành phố trong thời gian tới sẽ đạt được kết quả 
cao hơn, làm cho Nhân dân tin tưởng vào thành công của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói 
chung, bảo vệ chủ quyền biển đảo nói riêng./.
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CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TỰ
TRONG CHẶNG ĐƯỜNG 25 NĂM PHÁT TRIỂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ NHỮNG THÁCH THỨC,
YÊU CẦU ĐẶT RA TRONG NHỮNG NĂM TỚI

☐  Thiếu tướng VŨ XUÂN VIÊN*

* Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

25 năm kể từ khi thành phố Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực 
thuộc Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã 
thể hiện khát vọng và ý chí vươn lên mạnh mẽ; vượt qua nhiều khó 

khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Thành phố Đà Nẵng ngày càng 
khang trang, văn minh, hiện đại, an bình; thực sự là điểm đến thân thiện, an toàn của 
bạn bè trong nước và quốc tế. Chặng đường phát triển ấy có sự đóng góp to lớn và thầm 
lặng của lực lượng công an thành phố (CATP). Nhiều đề án, chương trình lớn, hiệu quả, 
hợp lòng dân của Đảng bộ, chính quyền thành phố (như “5 không”, “3 có”, “4 an”, xây 
dựng văn hóa, văn minh đô thị, thành phố du lịch, thành phố môi trường…) có sự tham 
mưu, triển khai tích cực của CATP với quyết tâm đưa thành phố “chuyển mình”, nhân 
dân thành phố có cuộc sống no ấm, đầy đủ hơn. Xác định an ninh trật tự (ANTT) là nền 
móng cho sự ổn định và phát triển của xã hội, CATP luôn nỗ lực, quyết tâm để giữ vững 
an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong suốt chặng đường 25 năm xây 
dựng và phát triển của thành phố. 

CATP đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 
khách quốc tế đến thăm và làm việc tại thành phố, các kỳ Đại hội Đảng, bầu cử đại biểu 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, các sự kiện mang tầm quốc tế, như: các cuộc 
thi bắn pháo hoa, marathon quốc tế hàng năm, Đại hội thể thao bãi biển châu Á ABG5 
năm 2016, Đại hội đồng Quỹ môi trường toàn cầu năm 2018… Đặc biệt, Tuần lễ Cấp cao 
APEC 2017 với sự tham gia của 21 nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên là sự kiện 
quốc tế lớn nhất, quy mô nhất được tổ chức tại thành phố; trong đó có nguyên thủ của 
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nhiều siêu cường như Mỹ, Nga, Trung Quốc với những yêu cầu an ninh hết sức khắt khe, 
đòi hỏi những giải pháp chưa từng có tiền lệ (như phong tỏa toàn bộ bán đảo Sơn Trà…). 

CATP cũng đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo và đóng vai trò 
chủ công trong giải quyết ổn định các vụ việc rất phức tạp về ANTT, như: vụ gây rối trật 
tự công cộng và chống người thi hành công vụ tại giáo xứ Hòa Khánh (tháng 11.1997), tại 
Cồn Dầu (tháng 4.2010), tại Công viên 29.3 (tháng 4.2016), tại đường Bạch Đằng (tháng 
6.2018); không để bùng phát thành các “điểm nóng”, bạo loạn gây mất ANTT. 

Trong công tác đấu tranh với tội phạm, mỗi năm CATP đã phát hiện, điều tra, khám 
phá hàng trăm vụ án lớn, nhỏ; triệt phá rất nhiều đường dây, băng ổ nhóm tội phạm; 
bắt, xử lý hàng trăm đối tượng hình sự hoạt động manh động, nguy hiểm. Các lực lượng 
của CATP đã để lại nhiều dấu ấn với nhiều lần khám phá nhanh, kịp thời các vụ án lớn, 
gây chấn động trong dư luận như: vụ Phan Hoài Linh - đối tượng gây ra 17 vụ hiếp dâm 
(tháng 12.2001), vụ Nguyễn Văn Hùng trộm, cướp gần 10 tỷ đồng (tháng 5.2006); bắt  
siêu trộm Nguyễn Tuấn Vũ - gây ra 36 vụ trộm công sở tại 16 tỉnh, thành phố trên toàn 
quốc, tài sản trộm cắp trên 2 tỷ đồng và siêu trộm Đặng Ngọc Tân - thực hiện 36 vụ trộm 
với tài sản trộm cắp là 3,5 tỷ đồng (năm 2013); vụ người Trung Quốc dùng súng thanh 
toán nhau (tháng 12.2015), vụ đối tượng giết con ruột, ném thi thể xuống sông Hàn 
(tháng 02.2019); bắt đường dây đánh bạc 10.000 tỷ đồng do Bùi Minh Trí cầm đầu (tháng 
10.2020); các vụ buôn lậu có giá trị cực lớn qua Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và 
Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2019 - 2021), các chuyên án ma túy (giai đoạn 2020 - 2021) thu 
giữ số lượng ma túy lớn chưa từng có trên địa bàn thành phố từ trước đến nay (khối lượng 
ma túy thu giữ trong mỗi vụ này từ 2 - 3 kg). 

Trong các đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19, lực lượng CATP vừa là lực lượng 
tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh; vừa làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, đấu 
tranh phòng, chống tội phạm, giữ ổn định xã hội; sáng tạo triển khai nhiều mô hình dân 
vận, hỗ trợ người dân thành phố lúc khó khăn, qua đó để lại rất nhiều hình ảnh đẹp trong 
lòng nhân dân. 

Những năm gần đây, hoạt động của các loại tội phạm ngày càng gia tăng phức tạp, 
tinh vi, manh động hơn. Với quyết tâm không để tội phạm lộng hành, không để người 
dân bất an, CATP đã triển khai rất nhiều biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt và sâu sát, phù 
hợp với tình hình. Việc tham mưu, đề xuất thành phố triển khai hệ thống camera giám 
sát an ninh trên toàn địa bàn thành phố (với 1.802 camera do thành phố đầu tư và 34.627 
camera xã hội hóa); xây dựng 139 mô hình phòng, chống tội phạm tại 56 xã, phường; 
triển khai các lực lượng 911, 8394 tuần tra khép kín địa bàn vào ban đêm; tập trung nhân 
lực, phương tiện có chất lượng cao cho các lực lượng mũi nhọn trong đấu tranh tội phạm 
(như hình sự, ma túy, cảnh sát cơ động, công an xã, phường)… là sự thể hiện cho quyết 
tâm, ý chí đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm của CATP. Nhờ đó, tình hình tội 
phạm trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát, kiềm chế, không có băng nhóm tội 
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phạm xã hội đen, tỷ lệ tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm liên tục trong nhiều năm 
(2018: giảm 2,8%; 2019: giảm 8%; 2020: giảm 12%; 2021: giảm 12,1%). Tội phạm về ma 
túy được tập trung đấu tranh hiệu quả (năm 2021 bắt được lượng ma túy nhiều nhất từ 
trước đến nay: 24,36 kg ma túy tổng hợp; 126,7 gam heroin; 459,5 gam cần sa). Các loại 
tội phạm đường phố như: trộm, cướp, cướp giật, thanh niên tụ tập đánh nhau, đua xe 
(là hiện trạng bức xúc ở nhiều địa phương…) được phòng ngừa tốt, điều tra khám phá 
nhanh, kịp thời và xử lý triệt để nên người dân rất an tâm, tin tưởng. 

Với các điều kiện thuận lợi về địa lý, chính sách thu hút đầu tư, du lịch, thành phố 
Đà Nẵng rất dễ trở thành địa bàn hoạt động của tội phạm người nước ngoài (NNN), từ 
đó hình thành các băng nhóm, đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Chính vì vậy, CATP 
rất quan tâm đến công tác quản lý NNN, đấu tranh với tội phạm NNN. Tính từ năm 2018 
đến nay, CATP đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ 46 đối tượng truy nã quốc 
tế (được Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự đánh giá là một trong những đơn vị làm rất 
tốt công tác này). Trong giai đoạn COVID-19 bùng phát (2020 - 2021), CATP đã khám 
phá rất nhiều đường dây tổ chức, môi giới cho NNN nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép, 
trong đó phát hiện nhiều đối tượng NNN nhập cảnh dưới dạng giám đốc, chuyên gia, lao 
động kỹ thuật cao nhưng thực chất là các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự tại nước ngoài.  
Qua đó đã khởi tố 20 vụ với 93 bị can về hành vi này.  

Có thể khẳng định rằng, công tác bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm 
thời gian qua đã được toàn lực lượng CATP triển khai liên tục, toàn diện, với tinh thần, 
quyết tâm, nỗ lực cao nhất vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Những năm tới, ANTT 
vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 dự báo sẽ kéo dài 
và diễn biến khó lường. Cạnh tranh giữa các nước lớn, tình hình Biển Đông, các mối đe 
dọa an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống (nhất là thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm 
môi trường, an ninh mạng, khủng bố...) sẽ tác động trực tiếp đến tình hình ANTT của 
thành phố. Các thế lực thù địch, phản động, tội phạm tiếp tục lợi dụng không gian mạng, 
các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí”, tôn giáo, dân tộc, 
những khó khăn của đất nước và thành phố do đại dịch COVID-19 gây ra để kích động 
biểu tình, bạo loạn, lật đổ. Một số loại tội phạm sẽ có xu hướng gia tăng (do khó khăn kinh 
tế, thất nghiệp…); xuất hiện nhiều loại tội phạm mới với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, nguy 
hiểm hơn; thành phần tội phạm đa dạng, xu hướng trẻ hóa; xu hướng liên kết tạo thành 
các đường dây tội phạm liên tỉnh, xuyên quốc gia…

Trong bối cảnh đó, việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu 
xây dựng xã hội an ninh, an toàn, lành mạnh sẽ là yếu tố nền tảng, then chốt và có ý nghĩa 
rất quan trọng để thành phố thực hiện mục tiêu kép “vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội; vừa đẩy mạnh các hoạt 
động khôi phục, tăng trưởng kinh tế”. Với vai trò là lực lượng chủ công, nòng cốt trong 
công tác bảo đảm ANTT, CATP sẽ tập trung làm tốt một số công tác trọng tâm sau:
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Một là, tiếp tục bám sát, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của 
Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác bảo đảm ANTT trong tình hình 
mới; nắm chắc, nâng cao năng lực dự báo tình hình; đẩy mạnh nghiên cứu, vận dụng tư 
duy mới về ANTT trên cơ sở tình hình thực tiễn của thành phố để tham mưu Thành ủy, 
UBND thành phố, cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của 
cả hệ thống chính trị vào công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố.

Hai là, triển khai đồng bộ, hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an 
toàn tuyệt đối hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; mục tiêu, công trình trọng điểm; 
các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, các ngày lễ lớn; trước mắt là các hoạt động 
kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. 

Ba là, đẩy mạnh công tác nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, những vấn đề nổi 
lên được dư luận xã hội quan tâm; các vụ đình công, lãn công, khiếu kiện... để tham mưu 
cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời, không để tạo thành “bất bình” trong nhân 
dân, tạo cơ hội cho đối tượng xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động tập trung đông người gây 
rối ANTT, biểu tình, bạo loạn.

Bốn là, tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trên tất cả các lĩnh vực (đối ngoại, 
chính trị nội bộ, kinh tế, thông tin - truyền thông, văn hóa - tư tưởng, tôn giáo, dân tộc, an 
ninh mạng…); chủ động phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa các hoạt động xâm phạm đến 
an ninh quốc gia của các loại đối tượng; tăng cường đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, 
thù địch; xử lý các thông tin xấu, độc trên không gian mạng. 

Năm là, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả hoạt động 
của các loại tội phạm; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, 
tập trung giải quyết kịp thời, ngay từ đầu và tại cơ sở những mâu thuẫn, bất đồng trong 
nhân dân, hạn chế thấp nhất nảy sinh tội phạm. Liên tục mở các cao điểm tấn công trấn 
áp, truy nã tội phạm, không để tội phạm lộng hành. Nâng cao chất lượng điều tra, xử lý tội 
phạm, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.

Sáu là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT, từng bước xây dựng 
xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh. Khai thác, sử dụng đồng bộ, phát 
huy giá trị của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân trong các mặt công tác 
công an và kết nối, chia sẻ với các sở, ngành, địa phương, góp phần xây dựng thành phố 
thông minh, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số. Đẩy mạnh quản lý các ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện (nhất là dịch vụ cầm đồ, karaoke, bar, vũ trường…), các tụ điểm phức tạp về 
ANTT. Tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, 
tăng cường xử lý vi phạm giao thông qua camera giám sát giao thông. Tập trung tăng 
cường năng lực, trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, 
cứu nạn, cứu hộ; đảm bảo xử lý kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả các tình huống cháy, nổ, 
cứu người bị nạn.
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Bảy là, đẩy mạnh xây dựng các mô hình hiệu quả trong phòng ngừa, đấu tranh với tội 
phạm tại địa bàn cơ sở. Tập trung xây dựng mô hình công an phường điển hình, kiểu mẫu 
về an ninh trật tự và văn minh đô thị (tại CA phường Hải Châu 1), xã điển hình về phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (tại xã Hòa Phong) và nhân rộng ra toàn thành phố; 
quyết tâm nâng cao chất lượng của công an xã, phường để giải quyết căn cơ, kịp thời các 
vấn đề ANTT ngay từ cơ sở và phục vụ tốt hơn cho nhân dân.

Tám là, tập trung xây dựng lực lượng CATP trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh 
nhuệ, hiện đại; cán bộ, chiến sỹ CATP phải có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, ý 
thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng phục vụ nhân dân, có nghiệp vụ chuyên 
môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm ANTT tình hình mới. Tăng cường ứng 
dụng, triển khai các giải pháp khoa học, công nghệ để hiện đại hóa lực lượng công an và 
các mặt công tác công an, bắt kịp xu thế của thời đại.

Toàn lực lượng CATP sẽ tiếp tục quyết tâm, phấn đấu, nỗ lực để bảo đảm tốt nhất 
tình hình ANTT trên địa bàn thành phố trong những năm tới, xứng đáng với niềm tin và 
sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố./.


