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KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Thực hiện chương trình hành động của Chính phủ sau khi Việt Nam gia nhập Tổ
chức Thương mại Thế giới (WTO) giai đoạn 2007 - 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1187/QĐ-UBND
Ngày 30 tháng 01 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng)
__________________________________

1. Đặc điểm tình hình của thành phố Đà Nẵng, các lợi thế và khó khăn:
1.1. Lợi thế:
- Về mặt vị trí địa lý Đà Nẵng nằm trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây và hành
lang kinh tế Bắc – Nam, ở trung độ của 2 khu vực kinh tế quan trọng là thành phố Hà
Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nằm giữa 2 khu du du lịch với các di sản văn hoá thế
giới nổi tiếng của cả nước là Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn của tỉnh Quảng Nam và
Cố đô Huế của Thừa Thiên Huế. Đà Nẵng có hạ tầng đường giao thông (đường bộ,
đường sắt), có cảng biển nước sâu, cảng hàng không quốc tế đã và đang được đầu tư
xây dựng, mở rộng, nâng cấp khá hoàn chỉnh; Từ Đà Nẵng đến Tây Nguyên, Nam Lào,
Đông Bắc Campuchia, Đông Bắc Thái Lan đều gần hơn từ thành phố Hồ Chí Minh
hoặc từ Hà Nội.
- Điều kiện địa hình của Đà Nẵng đa dạng, có núi, có biển, có rừng, có đồng bằng.
đây là điều kiện quan trọng để Đà Nẵng phát triển kinh tế theo hướng tổng hợp, đồng
thời vẫn giữ được môi trường thành phố trong lành.
- Đà Nẵng là nơi tập trung các cơ quan nghiên cứu và các cơ sở đào tạo của Miền
Trung. Trình độ dân trí và trình độ kỹ thuật nguồn nhân lực của thành phố Đà Nẵng
tương đối cao so với trung bình của cả nước: lao động có trình độ đại học chiếm khoảng
14,5% tổng số lao động; lao động có trình độ trung học 7,5%; công nhân kỹ thuật
khoảng 25,1%. Tỷ lệ cơ cấu lao động giữa các ngành công nghiệp - dịch vụ - nông lâm
ngư nghiệp là 38,1% - 42,5% - 19,4%.
Quá trình HNKTQT sẽ thúc đẩy quá trình khai thác các nguồn lực của các các địa
phương trong vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung và khu vực Miền Trung Tây
Nguyên, cũng như các tỉnh, thành phố ở Nam Lào, đông bắc Campuchia và Thái Lan.
Đây là điều kiện thuận lợi, tạo cơ hội cho Đà Nẵng phát huy lợi thế vị trí địa lý, địa
hình, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, tiềm năng kinh tế biển… để phát triển kinh tế - văn
hoá - xã hội trong quá trình giao lưu kinh tế giữa Đà Nẵng với các vùng trong nước và
các nước trong khu vực.

1.2. Khó khăn, thách thức:
- Yêu cầu về phát triển ổn định, bền vững, giữ vững môi trường trong sạch đi đôi
với yêu cầu tăng trưởng kinh tế ngày càng cao là một thách thức trong quá trình phát
triển.
- Nguồn nhân lực còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập, CNH –
HĐH.
- Tiềm lực, quy mô kinh tế còn nhỏ bé so với nhu cầu phát triển, chưa tương xứng
với tiềm năng và lợi thế của thành phố và chưa thực sự bền vững. Công nghiệp chưa tạo
được động lực phát triển, chưa hình thành được các ngành mũi nhọn, chưa có những
sản phẩm chủ lực. Các lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ, kinh tế đối ngoại phát
triển còn chậm, nhất là các dịch vụ mới (tài chính tiền tệ, khoa học và công nghệ, tư
vấn…). Thế mạnh về kinh tế biển chưa được khai thác triệt để. Hàng hoá và các sản
phẩm dịch vụ của Đà Nẵng phải chịu sức ép cạnh tranh ngày càng mạnh hơn trong bối
cảnh hội nhập. Việc thu hút đầu tư nước ngoài còn thấp cả về số lượng và quy mô dự
án, vốn triển khai thực hiện còn chiếm tỷ lệ thấp so với tổng vốn đầu tư đăng ký.
- Về văn hoá - xã hội, vẫn còn một số vấn đề xã hội bức xúc như thiếu việc làm,
môi trường sống bị ô nhiễm, tệ nạn xã hội chưa được giải quyết kịp thời. Việc xây dựng
các thiết chế về văn hoá và phát triển văn hoá chưa tương xứng với yêu cầu phát triển
và chưa ngang tầm của đô thị loại 1.
- Việc quản lý đô thị còn thể hiện sự thiếu đồng bộ trong triển khai quy hoạch chi
tiết, quản lý nhà đất, xây dựng cơ bản, an toàn giao thông, trật tự đô thị… QLNN trong
lĩnh vực bảo vệ môi trường chưa đáp ứng yêu cầu. Một số công trình, dự án dàn trải,
ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân.
- Về quốc phòng an ninh, công tác bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá có lúc
có nơi còn sơ hở; tệ nạn ma tuý và các tệ nạn xã hội khác vẫn còn diễn biến phức tạp,
tội phạm hình sự tuy hàng năm có giảm nhưng chưa cơ bản.
- Thiên tai thường xuyên đe doạ và là trở ngại không nhỏ cho quá trình phát triển.
2. Mục tiêu:
2.1 Mục tiêu tổng quát:
Xác định một số nhiệm vụ cụ thể của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp thuộc
mọi thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cần tập trung thực hiện trong
giai đoạn 2007 - 2010, nhằm khai thác hiệu quả nhất các lợi thế, khắc phục các khó
khăn, tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, để triển khai một số chủ trương, chính sách
lớn, phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức
Thương mại Thế giới theo tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 05/02/2007 của Hội
nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X, Chương trình hành động kèm
theo Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ, Chương trình
hành động 12-CTr/TU ngày 15/5/2007 của Thành uỷ Đà Nẵng, đưa thành phố Đà Nẵng

phát triển nhanh và bền vững, đạt các yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ
Chính trị.
2.2. Mục tiêu cụ thể của thời kỳ 2006 -2010:
- Tốc độ tăng GDP bình quân giai đoạn 2006-2010 đạt 14%.
- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng từ 22% – 24%. Giá trị sản xuất nông – lâm thuỷ sản tăng từ 5% - 6%. Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ tăng từ 12 – 13%, trong
đó kim ngạch xuất khẩu tăng từ 23% – 25%. Phấn đấu đến năm 2010, tỷ trọng của các
ngành công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp trong tổng GDP là 41% - 56% - 3%; GDP
bình quân đầu người đạt 2.000 USD.
- Giảm tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn thành phố còn 0,58%, có 60% hộ khá và giàu;
xoá nhà tạm, nhà dột nát. 100% phường xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Giảm tỷ lệ sinh
hàng năm 3,03%, tốc độ tăng dân số tự nhiên giữa ở mức 0,9%/năm.
- Đến năm 2010, khoảng 100% dân số nông thôn được dùng nước sạch, 100% dân
số nội thị được cấp nước máy; 100% chất thải rắn được thu gom, xử lý. 100% các khu
đô thị mới, các cụm công nghiệp có hệ thống xử lý chất thải; 100% các công trình xây
dựng được quản lý theo quy hoạch; 100% đường giao thông nội đô, đường ngõ phố
được bê tông hoá.
3. Các nhiệm vụ cụ thể:
3.1. Tập trung phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, các cam kết của VN
trong WTO và trong các hiệp định mậu dịch tự do khu vực song phương để mọi người
dân, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức các cơ quan nhà nước, các
tổ chức chính trị-xã hội biết và triển khai những hành động phù hợp.
3.2. Rà soát cơ chế, chính sách hiện hành; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ
doanh nghiệp phù hợp với các cam kết gia nhập WTO, trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá
và dự báo những tác động của việc gia nhập WTO đối với tình hình kinh tế - xã hội của
thành phố.
3.3. Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ trên cả 3 khâu thể chế, tổ chức và quy
trình tác nghiệp, đảm bảo giảm thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp; sắp
xếp và tổ chức lại các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương theo hướng đa ngành,
đa lĩnh vực, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa ngay khi có hướng dẫn của Trung ương;
công khai quy trình và thời gian xử lý từng loại công việc để mọi người dân biết, thực
hiện và giám sát việc thực hiện.
3.4. Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, đào tạo công nhân kỹ thuật có trình độ,
đào tạo ngoại ngữ, cán bộ quản trị doanh nghiệp và công chức, viên chức trong các cơ
quan nhà nước. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển phát
triển các cơ sở dạy nghề có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực lao động cho các
dự án đầu tư vào Thành phố theo lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

3.5. Thu hút đầu tư trong và ngoài nước, nâng cao hiệu quả đầu tư, đảm bảo yếu tố
tăng trưởng kinh tế bền vững gắn với việc giữ gìn, bảo vệ môi trường, tập trung vào
lĩnh vực sản xuất công nghiệp có công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, không tác động
xấu đến môi trường; lĩnh vực dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng - chữa bệnh và đào tạo, dịch
vụ cảng biển – logistics, trung chuyển, quá cảnh quốc tế, dịch vụ bảo hiểm – tài chính –
ngân hàng…
3.6. Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm và doanh nghiệp trên địa bàn
thông qua phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính,
hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại và đầu tư … trên cơ sở phân tích, đánh giá và
đề ra các biện pháp cụ thể phù hợp với từng loại sản phẩm công nghiệp, dịch vụ, nông
nghiệp…
3.7. Tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn theo các định hướng, kế hoạch,
nhiệm vụ cụ thể đã được xác định tại Quyết định 133/2004/QĐ-UB ngày 04/8/2004 của
UBND thành phố về “Đẩy mạnh CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn; xây dựng Đà
Nẵng trở thành trung tâm kinh tế biển của khu vực” và Quyết định 9763/QĐ-UBND
ngày 10/12/2007 của UBND thành phố về việc ban hành kế hoạch thực hiện chương
trình hành động của Thành uỷ Đà Nẵng về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.
3.8. Duy trì và nâng cao chất lượng Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, tập
trung vào giảm nghèo, chống tái nghèo, tạo việc làm, đào tạo nghề, chế độ bảo hiểm xã
hội, bảo hiểm y tế…
3.9. Nâng cao chất lượng môi trường, tập trung vào việc xử lý nước thải, rác thải,
chống ô nhiễm các doàng sông, hoàn thiện cơ chế giám sát môi trường, đảm bảo mục
tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững gắn với việc bảo vệ môi trường.
3.10. Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân
dân. Bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, an ninh tư tưởng, an ninh thông tin, ổn định
trật tự và an toàn xã hội trước những biến đổi nhanh, phức tạp của xu thế toàn cầu hoá.
4. Phân kỳ thực hiện:
4.1. Để thực hiện mục tiêu và các nhiệm vụ đề ra, Kế hoạch hành động được chia
làm 2 giai đoạn:
Giai đoạn 1 (2007-2008): Giai đoạn xây dựng kế hoạch chi tiết (Theo phụ lục
đính kèm):
- Tạo sự nhận thức đầy đủ và thống nhất cho mọi tầng lớp nhân dân - xã hội về Tổ
chức Thương mại Thế giới (WTO), về những cơ hội và thách thức của việc hội nhập
gắn liền, tác động trực tiếp tới sự phát triển của thành phố Đà Nẵng.
- Hoàn thành các phương án, đề án, báo cáo kế hoạch hành động cụ thể của từng
lĩnh vực trình UBND Thành phố phê duyệt (quý 1/2008).
Giai đoạn 2 (2008 – 2010): Thực hiện các đề án, kế hoạch hành động cụ thể:

- Nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình, kế hoạch đã có của Thành phố có
liên quan đến đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) của thành phố Đà Nẵng.
- Tổ chức thực hiện các kế hoạch hành động được phê duyệt ở Giai đoạn 1
4.2. Song song với việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch này, các sở,
ban, ngành tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên đã được
UBND Thành phố phê duyệt:
- Dự án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở giáo dục trong nước và nước
ngoài bằng ngân sách Nhà nước dành cho học sinh các trường THPT trên địa bàn thành
phố Đà Nẵng theo Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND ngày 10/4/2006 của UBND thành
phố (Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo)
- Chính sách thu hút sử dụng và đãi ngộ thoả đáng những chuyên gia giỏi; những
người có tài năng ở trong và ngoài nước, kể cả người nước ngoài vào công cuộc phát
triển Thành phố (Cơ quan chủ trì:
Sở Nội vụ)
- Kế hoạch của thành phố về quản lý theo tiêu chuẩn ISO đối với các cơ quan nhà
nước (Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và công nghệ)
- Đẩy mạnh thực hiện lộ trình thực hiện hải quan điện tử (Cơ quan chủ trì: Cục Hải
quan Đà Nẵng).
- Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT – TT; triển khai hiệu quả Kế hoạch phát
triển CNTT thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2006 – 2010 (Cơ quan chủ trì: sở Bưu chính Viễn thông).
- Củng cố về tổ chức, chức năng nhiệm vụ, khuyến khích hoạt động của các hiệp
hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, hợp tác xã… phát huy vai trò của các hiệp hội
trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập (Cơ quan chủ trì: Các hiệp
hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề)
- Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhà nước và đối ngoại nhân dân (Chỉ thị
09-CT/TU ngày 12/6/2007 của Thành uỷ Đà Nẵng) để phục vụ phát triển kinh tế nhất là
xuất khẩu và thu hút đầu tư dịch vụ (Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ)
5. Tổ chức thực hiện:
5.1. Sở Thương mại là đơn vị đầu mối giúp UBND thành phố theo dõi, đôn đốc,
tổng hợp báo cáo tình hình, đảm bảo thực hiện kế hoạch một cách đồng bộ và đạt hiệu
quả thiết thực.
Gắn các công việc giao tại Kế hoạch này với nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan,
đơn vị. Căn cứ Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng chương trình, kế
hoạch hội nhập cụ thể của cơ quan, đơn vị mình, bao gồm dự trù kinh phí thực hiện cụ
thể trong kế hoạch Ngân sách hàng năm.

Cuối quý 1/2008, Sở Thương mại có trách nhiệm tổng hợp chương trình hội nhập
của các sở, ban, ngành; báo cáo và tham mưu UBND thành phố phê duyệt, để triển khai
thực hiện trong giai đoạn 2 (Năm 2008 – 2010).
5.2. Giám đốc các sở, ban, ngành, thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND
thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện trực tiếp chỉ đạo thực hiện kịp thời và hiệu
quả những nội dung của kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công; định
kỳ 6 tháng báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện về Sở Thương mại, để tổng hợp
báo cáo UBND thành phố.
5.3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội
dung cụ thể của kế hoạch, hoặc kiến nghị các biện pháp để giải quyết những vấn đề phát
sinh, các sở, ngành, địa phương chủ động báo cáo thông qua cơ quan đầu mối là Sở
Thương mại, để Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định.
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