
TM. UY BAN NHAN DAN 
HU TECH 

TICH 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hnh pbuic 

Sô:dWIQD-UBND DàNáng, ngày tO tháng snám 2019 

QUYET DNTi 
V vic phê duyt Chirong trInh nghiên cfru khoa hQc 1 1un chInh trj, tu' 

ttr&ng Va xã hi phiic vij phát triên kinh tê xã hi thành ph6 Oà Nãng 

UY BAN NIIAN DAN THANH PHO A NANG 

Can cü Lust T6 chirc ChInh quyn dja phxong ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

Th'çrc hin K hoach s6 67-KHITU ngày 09 tháng 8 nni 2018 cüa Thành 

ñy Dà Nng ye vic nghiên ciru, quán trit và trin khai thrc hin Chi thj so 23-
CT/TW cüa Ban BI th'Lr (khóa XII) ye "Tiêp tiic dôi mdi, nâng cao chat lixcing, 
hiu qua h9c tsp, nghiên ciru, vn dyng và phát triên chü nghTa Mác-Lênin, tu 
trning Ho Clii Minh trong tInh hIith mdi"; 

Theo d nghj cüa Giám d6c S Khoa h90 và Cong ngh tai To trmnh s6 

29. ../TTr-SKHCN ngày .S4. tháng 5 näm 2019, 

QUYET DINTI: 

Diu 1. Phê duyt Chuong trInh nghiên cIru khoa h9c 1 lun chInh trj, tu 
tithng và xâ hi phc vi phát triên kinh tê xà hi thãnh phô Dà Nng. 

Ni dung chi ti& theo phii 1ijc dinh kern. 
A A 9 F 9 9 

flieu 2. Giao So Khoa va Cong nghç chu tn, phoi hqp vrn cac So, ngath 

lien quan to chirc triên khai thçrc hin. 

Oiu 3. Quy& djnh nay có hiu lc k tir ngày k. 

fliu 4. Chánh Van phèng UBND thành ph6, Giám d6c SO Khoa hçc và 

Cong ngh và Thu tru&ng các co quan, don vj Co lien quan có trách nhim thire 

hin Quyêt djnh này./4,, 

Uv BAN NHAN DAN 
THANH PHO OA NANG 

No'i nhmn: 
- Nhix Diéu 4; - 
- Thành üy Dà NAng (de b/c); 

- CT UBND TP (d b/c); 
- Sâ K1&CN; 
- VP UBND TP: QLDTh, KT; 
- Lixu: VT, KGVX (Hi1). 

Lê Trung Chinb 



cUu KHOA HQC LY LUiN CII!NH TR4, 
"\TJCVUPHATTRIENKINIITEXAHOI 

PHO BA NANG 

h sñ 0WL./QD- UBND ngày . o../... £72019 
.4BND thành phô Dà Náng) 

CHUOG T 
TLX TUN 

(Ban hành k 

I. MTJC TIEU 

1. Miic tiêu chung 

Cung c.p các lun Cu khoa hçc và th?c tin d ban hành các chü tnro'ng, 
chfnh sách, kê hoach phát trién kinh té xä hi cüa thành phô, day mnh vic khai 
thác các lçii the dê phát triên thânh phô theo hrn9ng ben vffiig và phát huy vai trô 
hat nhãn cüa vuing kinh té tr9ng diem mien trung, và tp trung thuic hin Nghi 
quyêt so 43-NQ/TW ye xây d'mg và phát triên thành phô Dà Nàng den näm 
2030, tam nhin den nàm 2045. 

2. Miic tiêu cii th 

- Nghiên cüu l 1un, tng k& thrc tin, dánh giá các Nghj quyt, chi thj, 
chuong trInh hành dng cüa Dãng b thành phô và các giài pháp ln d duçic 
trin khai thrc hin trong th&i gian qua. 

- Nghiên ciru giái pháp, ccr ch chfnh sách d trin khai th1rc hin Nghj 
quyt s 43-NQ/TW ye xây drng và phát triên thành phô Dà Nàng den nàm 
2030, tam nhIn den nàm 2045, tp trung vào mt so van dê sau day: 

+ Cung cp lun cü khoa hçc và thiic tin d ban hânh chmnh sách, giài 
pháp ciii th d xây drng thânh phô Dà Nng tr& thành mt trong nhthi.g trung 
tam kinh tê - xã hi 1n cüa câ nu6c và Dông Nam A vi vai trô là trung tam ye 
kh&i nghip, dôi mói sang tao,  du ljch, thucing mai,  tài chInh, logistics, cong 
nghip cong ngh cao, cong ngh thông tin, cong nghip ho trçl. 

+ Tp trung nghiên cfru cung cp các giâi pháp, ccy ch chInh sách d phát 
A A A A A A trien 3 trii cçt clunh: Du lch, cong nghiçp cong nghç cao va kmh te bien; 

+ H thong hóa các tu lieu v van hóa ljch s1r cila thành ph Dà Nang, 
cung cap 1u.n Cu khoa hçc dê xây dmg nêp song van minh dO th; bão ton và 
phát huy cao d truyên thông vAn boa, cách mng, tinh than tiên phong, nAng 
dng, sang tao,  tr lc tir c1zng cña ngui Dà Nng. 

+ Cung c.p các giâi pháp, cci ch chInh sách d phát trin 1rc hrçmg lao 
dng k thut cao phçic vii yêu câu phát triên kinh tê - xâ hi c'àa thành ph& 

II. NQI DUNG 

1. Nghiên cü'u 1 1un, ting kt thrc tin, dánh giá các Nghj quyt, chi 
thj, chiro'ng trInh hành dng cüa Bang bO thành ph và các giãi pháp 1ón dã 
dwçc trin ithai thiyc hin trong thôi gian qua 

- Nghiên ciru v l lun, thirc tin và tin hành dánh giá các Nghj quy&, 
chi thj, chucmg trinh hành dng cüa Dâng b thnh phô và các giâi pháp Ion d 
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duçic trin khai thrc hin; Nhtng 4n ding sang tao,n dim, nhuçYc iêm Va 

bài hçc kinh nghim rut ra trong quá.trInh trin khai thc hin. 

- Nghiên cu dánh giá k& qua thirc hin Ngh quyt 33 ngày 16/102003 
cña b ChInh trj ye xây dirng và phát triên thàih phô Dà Nàng 
trong th?yi k' cong nghip hóa, hin di hóa dat nuâc; nhttng m.t duçic, chua 

duqc và bài hQc kinh nghim. 
2. Nghiên cfru giãi pháp, cr ch chinh sách d trin khai thyc hin 

Nghj quyt s 43-NQ/TW ye xây ding và phát trin thành pIi Ba Nàng 
dn iiãm 2030, tam nhIn dn näm 2045, tp trung vào các ni dung chinh 

sau day: 
a) Phát trin bn vftng kinh t thành ph Dà Nang 
- Dánh giá hin trng, tng k& thçrc tin, nghiên cüu d xuât giãi pháp, c 

ch chmnh sách phát triên thành phô Dà Nàng trä thành rnt trung tam kinh tê 
bin, hInh thành chuôi cung i'rng dch vi logistics tai mien Trung vói vai trô 
trung tam cüa Dà Nng. Tp trung cac giài pháp phát triên các ngành kinh tê 
bin gn vOi bào v an ninh, chü quyên biên, dão; phát triên hin dai hoá cac 

ngành djch vi, nhât là dtch vii biên, djch ViI du ljch và các mô hInh, san phâm 

du ljcb, djch vt1 ththYflg mai, tài chfnh - ngân hang, giáo dc - dào tao, y tê va 

chain soc sic khoê chat luqng cao. 
- Dánh giá hin trng, thng kt thirc tin, nghiên ciru d xuât giài pháp, ca 

ch chInh sách dê xây drng và phát triên khu cong ngh cao cüa thành phô tth 
thành khu do thj sang tao - khoa h9c - cong ngh dat dàng cap quOc tê, 

Co sirc 

canh tranh cao. Nghiêfl ciru dê xuât giài pháp, cci chê chInh sách xây dirng 
Trung tam khâi ngbip, dOi mói sang tao tam quôc gia tai thành pbô Dà Näng 
vi vai trO là hat nhân khu v'ic mien Trung - Tây Nguyen. 

- Dánh giá hin trng, tng k& thrc tin, nghiên ciu giài pbáp, ci ch 
chInh sách ca câu lai ngnh Nông nghip gn vâi xây dimg nông thôn mài theo 
hufng phát triên nOng nghip rng diing cong ngh cao; day math phát trien san 
xut hang hoá t.p trung, quy mô 1&n; phát triên các san pbám nông nghip cong 
ngh cao và nhu nghip; Chü tr9ng các san phâm có lqi the canh tranh, giá trj 

kinh te cao phiic vii dO thi. và du llch,  
- Nghiên ciru các giâi pháp, c ch chinh sách thu hut co chçn lQc các dir 

an Co 
von dâu tix nuóc ngoài; day math xä hi hoá, thu hut dâu tix theo hInh thüc 

di tác cong - tu PPP, BOT, BT; ca chê huy dng và sir ding cO hiu qua cac 

nguOn hrc dâu tr trong và ngoài nuc. 
- Dánh giá cong tác quy hoach, quàn 1 do thj và dnh hirng phát trin, 

giài pháp quàn 1, phát triên ha tang, djch vi, to chüc khOng gian do thj hin dai, 
hài hoà vi thiên nhiên, bão ton và phát triên bàn sac dc trung cüa do tM bin - 
song - nOi, bào dam các tiêu chuân dO th hin dai. 

b) Nghiên cüu các giá tr ljch sir, xày dmg np séng van hóa, van mirth 

do thj và phát triên van hóa, xa hi 
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- H thng hóa các tu 1iu lich sü vâ nghiên ciru ljch sir thành pM Dà 
Nàng trén các phuang din van hóa, xã hôi, kinb tê, chInb trj...; Nghiên cru, 
bâo ton các giá trj van hóa, ngh thuât dc tnrng ca thãnh phô; các giãi pháp 
xay dirng nêp song van minh do thi và phát buy truyên thông van hoá, cách 
mang, tinE than tiên phong, nàng dOng, sang tao, t\r 1ixc tçr ctr&ng cüa ngu&i Dà 
Nng. 

Dánh giá hiu qua va tác dOng xã hôi ciia nhtng chuang trInh an sinh xã 
hi cüa thành phô, djnh huóng nhtrng chinh sách mâi phii hqp vó'i diêu kin 
thuc tiên cüa xã h6i. 

- Nghiên c1ru các vn d lien quan dn cong ctng nhu các vn d v nông 
dan, nông thôn và nông nghip; dan cu yen biên; quan h và xu huó'ng phát triên 
cüa cong dông ton giáo, các xu hung tp hap quân chñng trên dja bàn thành 
phô Dà Nang. 

c) Phát trin hic hiçing lao dng k5 thu.t cao 

- Nghiên cru ca cM, chInE sách thu hut, dào tao,  Mi duö'ng Va sir dung 
nguOn rthãn lirc; Giài pháp và Ca ché chInh sách phát triên nguôn nhân 1rc chat 
lixçrng cao dáp img các yeu cu cüa cuOc  Cách mng cong nghip lan thir tu, tp 
trung vào các lTnh virc mQi nh9n ci.a thành phô. 

- Nghiên ci'u rà soát, hoàn thin chInh sách nh.p cu bâo dam hài hoà, 
nhân van, hO trq tIch crc cho phát triên kinh tê - xä hi; 

- Nghiên ciru dir báo nhu cu lao dng cho các ngành kinh t-k thut 
quan tr9ng trên dja bàn thành phô; Ca chê chInh sách lien két, t.o sr gän kêt 
giCa CC co' s& dy nghê, ca sO' dao t?o  vói các doanh nghip, don vj si'x ding lao 
dng trên dja bàn thành phO Dà Nng nhàm nâng cao chat h.rçmg dào tao  nghê, 
dáp ing phü hçxp yêu câu cüa các dcn vj s1r dçtng lao dng cã. ye so lu'qng Va 
chat luçmg. 

- Nghiên ciru giài pháp, ca cM chInh sách d phát trin khoa h9c - Cong 
ngh thành phô dat  trInh d trung blnh tiên tiên trong khu vIc; giái pháp và co 
chê chInh sách xây drng và phát triên h sinh thai kh&i nghip dôi mOi sang tao; 
phát triên mt so ngành cOng ngh cao nhu: COng ngh thông tin, cong ngh 
sinh hçc, vt lieu mó'i, tir dng hoá; üng dung cOng ngh cao .trong nông nghip 
va phát triên thl trix&ng khoa bce - cong ngh theo hix&ng hi nhp. 

- Dánh giá thuc tin và d xut các giài phap xay dimg dãng, xây dçmg h 
thông chinh trj và djnh hu'O'ng, giãi pháp xây dimg chInh quyên do thj hin dai. 

Ill. DU' MEN KET QUA BAT BTJ'(C CUA CHU'(ING TRINII 

- Kt qua danE giá các Nghi quy&, chi thj, chirang trInh hành dng ... cia 
Dàng bO thành phO, nhthig u'u, nhuac diem trong qua trInh triên khai thirc hin 
và bài hc kinh nghim rut ra. 

- H tMng Ca sO' l luan và thue tin v các v.n d cn tp trung nghiên 
ciru phiic vi phát trien kinh tê - x hi cua thânli phô Dà Nng và thirc hin tOt 
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Nghj quyêt s 43-NQ/TW v xây drng và phát trin thành ph Dà Nng n 

nám 2030, tam nhIn den näm 2045. 
- D xut duçc các ca ch& chInh sách vã các giài pháp phát trin mang 

tmnh khä thi trên nhftng ngnh, linh vc nghiên cru, gop phân phát triên kinh t - 

xã hii cüa thành phô Dà Näng ben vIrng. 
- H thng hóa ljch sfr phát trin cüa thành ph Dà Nng trên nhiu 

phucing din. Dua ra giâi pháp thiêt thrc bào ton và phát huy nhttng giá tn van 
hóa Uch sir cüa thành phô; xây dimg nêp song van hóa, van minh do thi. 

iv. cAC cm TIEU DANE GIA CIIU'CNG TRINU 

- Chi tiêu v trInh d khoa hoc: 100 % d tài có k& qua nghiên ciru duqc 
cong bô trên các t.p chI khoa hçc và cong ngh trong và ngoài nuOc. 

- Chi tiêu v hiu qua clurang trInh: 
100 % d tài có k& qua gop ph.n giài quy& nhffiig vn d thrc tin, cung 

c.p các 1un cir khoa hçc dónggóp cho vic phát triên các lTnh vvc KHXIHI&NV 
nghiên ciru. Trong do, 35 % dê tài có kêt qua nghiêfl cru phv.c 

vii tnixc tiêp cho 

vic quãn 1 nhà nUâC và ho.ch djnh dung lôi, chmnh sách phát triên cüa chInh 

quyn các cap trên dia bàn thành phô Dà Nàng. 
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