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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của 

Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 

xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 

tháng 9 năm 2006 của Chính phủ; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành 

phố Đà Nẵng đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau: 

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN 

1. Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị động lực, có vị trí quan 

trọng trong chiến lược phát triển vùng, hướng mô hình tập trung đa cực, không 

gian mở rộng; liên kết hợp tác chặt chẽ với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 

và cả nước; phát triển kinh tế biển và hội nhập kinh tế quốc tế. 

2. Tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của thành phố để 

phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với đẩy mạnh chuyển đổi cơ 

cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp và nâng cao chất 

lượng tăng trưởng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hoá; là trung tâm 

kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật của vùng và cùng với các thành phố lân 

cận hình thành hành lang kinh tế Bắc - Nam. 

3. Phát triển kinh tế - xã hội gắn với chỉnh trang, nâng cấp đô thị và phát 

triển không gian đô thị. Chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chuẩn bị 

các điều kiện cần thiết cho bước phát triển thời kỳ tiếp theo. 

4. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với phát triển các lĩnh vực y tế, văn 

hoá, giáo dục nhằm đảm bảo không ngừng cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao 

dân trí. Gắn phát triển kinh tế với thực hiện công bằng xã hội và ổn định chính 

trị, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. 
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5. Kết hợp giữa phát triển kinh tế với bảo vệ tài nguyên và môi trường 

sinh thái, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời tổ chức thực hiện 

tốt các cam kết thiên niên kỷ của Việt Nam. 

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 

1. Mục tiêu tổng quát 

Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô 

thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế - xã hội của miền Trung với vai trò là 

trung tâm dịch vụ, cảng biển, đầu mối giao thông quan trọng về vận tải và trung 

chuyển hàng hoá trong nước và quốc tế; trung tâm bưu chính viễn thông và tài 

chính - ngân hàng; một trong những trung tâm y tế, văn hoá - thể thao, giáo dục và 

đào tạo, khoa học công nghệ cao của miền Trung; là địa bàn giữ vị trí chiến lược 

quan trọng về quốc phòng, an ninh của khu vực miền Trung và của cả nước. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Về kinh tế 

- Tăng trưởng kinh tế: duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 12 - 13%/năm, đưa 

Đà Nẵng trở thành địa bàn có sức thúc đẩy phát triển kinh tế các vùng phụ cận. 

- Cơ cấu kinh tế: chuyển đổi theo hướng dịch vụ - công nghiệp, xây dựng 

- nông nghiệp. Dự kiến cơ cấu kinh tế của thành phố đến năm 2020 là: dịch 

vụ: 55,6%, công nghiệp và xây dựng: 42,8%; nông nghiệp: 1,6%. 

- Đến năm 2020, tỷ trọng GDP của thành phố chiếm khoảng 2,8% 

GDP cả nước; kim ngạch xuất khẩu thời kỳ 2011 - 2020 tăng bình quân                   

19 - 20%/năm; GDP bình quân đầu người đạt 4.500 - 5.000 USD; duy trì tỷ 

trọng thu ngân sách so với GDP đạt từ 35 - 36%; tốc độ đổi mới công nghệ 

bình quân hàng năm đạt 25%. 

b) Về xã hội 

- Quản lý nhà nước thành phố theo Đề án chính quyền đô thị. 

- Duy trì nhịp độ tăng dân số tự nhiên ở mức dưới 1%, tạo việc làm cho 

lực lượng lao động mới hàng năm khoảng trên 3,0 vạn người. Phấn đấu đến 

năm 2020 không còn trẻ suy dinh dưỡng, không còn hộ nghèo. 

- Tiếp tục mở rộng quy mô giáo dục - đào tạo, đẩy mạnh công tác xã hội 

hoá giáo dục, nâng cấp hệ thống trường lớp, đảm bảo tất cả các trường hệ phổ 

thông đạt tiêu chuẩn quốc gia. Tăng cường công tác đào tạo nghề để đáp ứng 

nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đảm bảo tất cả lao động được đào tạo 

nghề phù hợp. 

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội hoá về y tế, tăng cường các 

nguồn lực đáp ứng nhu cầu phục vụ phòng bệnh và chữa bệnh cho nhân dân. 

-  Xây dựng nền văn hoá thành phố theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, 

đồng thời làm tốt công tác bảo tồn và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. 
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- Phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao chất lượng môi trường sống, đảm bảo 

sự công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ công đối với mọi người dân thành phố. 

- Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng kết hợp với việc nâng cao chất lượng 

các dịch vụ công ích đô thị như giao thông, cấp thoát nước, xử lý nước thải, vệ 

sinh môi trường, cây xanh, công viên, điện chiếu sáng, vận tải công cộng… tạo 

cảnh quan không gian đô thị, cải thiện điều kiện môi trường. 

- Tăng cường củng cố an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, an 

toàn xã hội và an ninh quốc gia. 

c) Về bảo vệ môi trường 

- Giai đoạn 2011 - 2015: 

+ Bảo đảm 90% đạt tiêu chuẩn môi trường chất lượng nước thải của các 

khu công nghiệp, khu chế xuất và nước thải sinh hoạt của tất cả các quận nội 

thành được thu gom, xử lý. 

+ Kiểm soát được các nguồn phát sinh chất thải nguy hại và thực hiện xử 

lý hợp vệ sinh (hoàn thành việc điều tra thống kê chất thải nguy hại trên địa bàn 

thành phố; hoàn thành việc xây dựng hệ thống thu gom và xử lý chất thải nguy 

hại; xây dựng khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung). 

+ Đẩy mạnh xã hội hoá công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

rắn. Phân loại chất thải tại nguồn và phấn đấu 90% chất thải rắn sinh hoạt 

được thu gom, xử lý hợp vệ sinh. 

+ Hình thành và phát triển công nghiệp tái chế chất thải để tái sử dụng, 

phấn đấu 50% chất thải thu gom được tái chế và khoảng 50% người chết được 

mai táng bằng phương pháp hoả táng. 

+ Phấn đấu 90% dân số nội thành và 70% dân số các xã ngoại ô được 

sử dụng nước sạch. Kiểm soát ô nhiễm không khí từ các nguồn phát sinh 

gồm giao thông đường bộ, khí thải công nghiệp và khí thải từ các khu vực đô 

thị. Đảm bảo chỉ số ô nhiễm không khí (API) nhỏ hơn 100. 

+ Phát triển diện tích không gian xanh đô thị (cây xanh công viên, cây 

xanh vườn hoa, cây xanh đường phố, cây xanh công sở, trường học), bố trí 

hợp lý về tỷ lệ và chủng loại cây, phấn đấu đạt 3 - 4 m
2
/người. Thực hiện 

các biện pháp để bảo tồn đa dạng sinh học rừng của thành phố. Tiếp tục thực 

hiện chủ trương "đóng cửa rừng tự nhiên", tăng cường công tác quản lý bảo 

vệ rừng và đẩy nhanh tiến độ trồng rừng để nâng độ che phủ của rừng lên 

50,6% vào năm 2015. 

- Giai đoạn 2016 - 2020: 

+ Xây dựng Đà Nẵng trở thành "thành phố môi trường" vào năm 2020. 

+ Tiếp tục hoàn thiện các mục tiêu ở giai đoạn 2016 - 2020, đảm bảo đạt 

được tất cả các tiêu chí thành phố môi trường, cụ thể: 100% nước thải công 

nghiệp và sinh hoạt được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường; 70% chất thải rắn 

được tái chế; 25% lượng nước được tái sử dụng. 
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+ Phát triển diện tích không gian xanh đô thị, phấn đấu đạt 9 - 10 m
2
/người 

vào năm 2020. 

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC VÀ CÁC 

SẢN PHẨM CHỦ LỰC 

1. Dịch vụ 

- Tập trung tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển dịch vụ nhằm 

đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng mức đóng góp vào tăng 

trưởng kinh tế. 

- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng các ngành khu vực dịch vụ cao hơn tăng 

trưởng chung nền kinh tế thành phố, giai đoạn 2011 - 2015 tăng 13,5%/năm, 

giai đoạn 2016 - 2020 tăng 14%/năm, tỷ trọng khu vực dịch vụ trong cơ cấu 

kinh tế thành phố đến năm 2015 chiếm 52,2%, năm 2020 đạt 55,6% tổng 

GDP của thành phố. 

- Thương mại: xây dựng ngành thương mại phát triển vững mạnh, có hệ 

thống kết cấu hạ tầng tương đối hiện đại. Dự kiến tăng trưởng thời kỳ                

2011 - 2015 đạt 12,2%/năm, thời kỳ 2016 - 2020 đạt 14,1%. Đẩy mạnh xuất 

khẩu hàng hóa, dịch vụ; phát triển dịch vụ thu ngoại tệ tại chỗ thông qua các 

hoạt động dịch vụ du lịch, thu kiều hối và bán hàng tại chỗ để góp phần tăng 

kim ngạch xuất khẩu. 

- Khách sạn, nhà hàng: phấn đấu tốc độ tăng trưởng thời kỳ đầu 12,3%, thời 

kỳ sau 13,6%. Tỷ trọng GDP đạt 26,5% năm 2015 và 26% năm 2020. 

- Vận tải, kho bãi, thông tin truyền thông: phấn đấu tốc độ tăng trưởng 

thời kỳ đầu đạt 14,0%, thời kỳ tiếp theo đạt 17,4%; tỷ trọng GDP đạt 13% 

năm 2015 và 15% năm 2020. 

- Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm: xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm 

tài chính, ngân hàng, bảo hiểm lớn của khu vực miền Trung và cả nước. 

- Du lịch: phát triển du lịch Đà Nẵng trở thành một trong những ngành 

kinh tế mũi nhọn và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của thành phố, góp 

phần chuyển dịch theo hướng cơ cấu kinh tế  “dịch vụ - công nghiệp, xây dựng 

- nông nghiệp”. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao, bình quân hàng năm             

15 - 16%, đến năm 2010 doanh thu ngành du lịch đạt 1.200 tỷ đồng, năm 2015 

đạt 2.420 tỷ đồng, năm 2020 đạt 3.890 tỷ đồng. 

2. Công nghiệp và xây dựng 

- Mục tiêu phát triển đến năm 2020: tốc độ tăng bình quân GDP công 

nghiệp - xây dựng giai đoạn 2011 - 2015 là 12,2% và giai đoạn 2016 - 2020 là 

12,3%. Tỷ trọng GDP công nghiệp - xây dựng trong tổng GDP của thành phố 

năm 2015 là 45,4% và năm 2020 là 42,8%. 
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- Phát triển công nghiệp có chọn lọc, tập trung ưu tiên phát triển những 

ngành hàng và sản phẩm sử dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, có 

hàm lượng chất xám cao, có giá trị gia tăng cao; coi trọng phát triển công 

nghiệp hỗ trợ và công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu. Đẩy nhanh chuyển 

dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp theo hướng công nghiệp sạch và giá trị 

gia tăng cao, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

- Ưu tiên nguồn lực, ưu đãi về chính sách phát triển một số ngành, sản 

phẩm công nghiệp chủ lực, đại diện cho công nghiệp thành phố trong tương 

lai như: công nghiệp công nghệ thông tin (phần mềm, phần cứng), điện tử, cơ 

khí chính xác, dược phẩm, hàng tiêu dùng cao cấp... 

- Đẩy mạnh ngành khai thác và chế biến hải sản phục vụ xuất khẩu, phát 

triển các ngành công nghiệp dịch vụ cảng và vận tải biển; các loại hình công 

nghiệp gắn liền với hệ thống cảng. 

- Chuyển đổi dần cơ cấu công nghiệp theo hướng đa dạng hoá sản phẩm, 

hình thành ngành nghề, sản phẩm mới; tăng cường xúc tiến hợp tác đầu tư 

nước ngoài; chủ động tham gia vào mạng lưới công nghiệp ASEAN (AICO) 

và thế giới. 

- Phát triển và phân bố các cơ sở sản xuất công nghiệp phải theo nguyên tắc 

sử dụng hợp lý tài nguyên, lao động và đảm bảo các yêu cầu về môi trường. Kết 

hợp chặt chẽ các quy mô, loại hình sản xuất. Trong đó khu vực kinh tế nông thôn 

cần chú trọng hơn đối với phát triển sản xuất công nghiệp quy mô vừa và nhỏ. 

- Xây dựng các khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp công 

nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, phát triển mạnh các 

ngành công nghiệp công nghệ cao (điện, điện tử, điện lạnh, cơ khí chế tạo, cơ 

khí chính xác, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới…) và các ngành 

công nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông. 

3. Nông, lâm nghiệp và thủy sản 

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng năng 

suất, chất lượng cao, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất tập trung, 

tăng tỷ trọng các ngành tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trong nông nghiệp, 

giảm tỷ trọng nông nghiệp, lâm nghiệp, tăng tỷ trọng ngành thuỷ sản trong cơ 

cấu kinh tế thuỷ sản nông lâm. 

- Đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, 

nhất là hệ thống thuỷ lợi, giao thông, nước sinh hoạt nông thôn, dịch vụ nông 

nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, 

trọng tâm là công nghệ sinh học. 

- Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, khuyến khích hỗ trợ các thành 

phần kinh tế đầu tư trồng rừng, trồng rừng kinh tế, trồng cây chắn sóng ven biển 

và phát triển mạnh công nghệ chế biến gỗ từ nguyên liệu gỗ rừng trồng. 
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GDP ngành nông nghiệp bình quân giai đoạn 2001 - 2010 đạt 4 - 5%/năm, giai 

đoạn 2011 - 2020 đạt 4,8%/năm. Cơ cấu kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp đến hết 

năm 2010 là: thuỷ sản 69,5%, nông nghiệp 26,8%, lâm nghiệp 3,7% và đến 

năm 2020 là: thuỷ sản 73,3%, nông nghiệp 23,5%, lâm nghiệp 3,2%. 

4. Kết cấu hạ tầng 

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và hoàn chỉnh, đảm bảo nhu 

cầu phát triển kinh tế của thành phố và khu vực, là động lực thúc đẩy kinh tế - 

xã hội của vùng kinh tế trọng điểm. 

a) Giao thông vận tải 

- Xây dựng đường bộ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Đà Nẵng - Cam Lộ 

(Quảng Trị), nâng cấp quốc lộ 14 đoạn từ Túy Loan đến ranh giới Đà Nẵng - 

Quảng Nam đạt tiêu chuẩn cấp I với 4 làn xe; nâng cấp đường Hồ Chí Minh 

qua địa phận Đà Nẵng dài 45 km đạt tiêu chuẩn cấp III miền núi. Mở rộng 4 

tuyến đường bộ vào thành phố và xây dựng các nút giao thông từ Đà Nẵng đi 

các tỉnh. Xây dựng mới một số tuyến đường bộ nối khu vực nội thành với 

đường Hồ Chí Minh, đường cao tốc. 

- Xây mới cảng Liên Chiểu phục vụ vận chuyển hàng xuất nhập khẩu của 

khu vực và hàng quá cảnh của hành lang Đông - Tây, có công suất 6 - 7 triệu 

tấn/năm, tiếp nhận tầu có trọng tải tới 50.000 DWT trong giai đoạn từ                  

2010 - 2020. Xây dựng cảng Thọ Quang cho tầu dưới 50.000 DWT, mở rộng, 

nâng cấp cảng Tiên Sa đủ khả năng tiếp nhận tầu 60.000 DWT. Đầu tư mở 

rộng, nâng cấp cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng theo quy hoạch đã được phê 

duyệt đến năm 2020. 

- Xây dựng ga đường sắt mới nhằm chuyển hệ thống đường sắt ra ngoài 

trung tâm thành phố. 

- Xây dựng mới các nút giao thông nội đô, nâng cấp các tuyến giao thông 

trục nội thành. Xây dựng hệ thống bến xe liên khu vực và tu sửa hệ thống bến 

bãi nội đô. Quy hoạch hệ thống đỗ xe con phục vụ dân cư đô thị. 

- Xây dựng mở rộng mặt cắt các tuyến giao thông nông thôn, giao thông 

nội đồng và kiên cố hoá kênh mương nội đồng đảm bảo thực hiện cơ giới 

hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Phấn đấu đến năm 2020 hoàn 

thành 100% các tuyến giao thông nội đồng và kênh mương nội đồng đảm 

bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

- Phát triển giao thông công cộng nhằm hạn chế sự phát triển phương tiện 

giao thông cá nhân, tránh tình trạng gây ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng. 

b) Bưu chính viễn thông 

Xây dựng mạng lưới bưu chính viễn thông trở thành trung tâm bưu chính 

viễn thông của khu vực miền Trung với các trang thiết bị tiên tiến phấn đấu theo 

kịp các nước có nền công nghiệp công nghệ thông tin hiện đại. 
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- Bưu chính: triển khai và tiến hành nghiên cứu phát triển các dịch vụ 

mới. Áp dụng công nghệ tự động hoá với việc đầu tư các thiết bị chấp nhận và 

phát bưu phẩm, bưu kiện tự động đặt tại các nơi công cộng, hoạt động liên tục 

(24/24h) đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. 

- Viễn thông: đảm bảo tốc độ truy cập cao để đáp ứng yêu cầu băng thông 

cho các dịch vụ giải trí và truyền hình. Phương thức truy nhập: truy nhập quang 

và vô tuyến. Đảm bảo 100% nhu cầu về dịch vụ viễn thông được đáp ứng. 

c) Cung cấp điện 

- Về nguồn điện: tiếp tục sử dụng nguồn từ lưới điện quốc gia thông qua 

Trạm 500 kV Đà Nẵng 500/220/35 - 450 MVA; các trạm biến áp 220, 110 kV 

và các nguồn phát điện diezel độc lập của các thành phần kinh tế. Đến                

năm 2020, căn cứ công suất phụ tải dự báo và thực tiễn vận hành nâng công 

suất Trạm 500 kV Đà Nẵng từ 450 MVA lên 900 MVA đến 1.350 MVA, 

đồng thời bổ sung thêm các trạm biến áp nguồn cấp điện áp 220 kV. 

- Về lưới điện: từ nay đến năm 2015 có xét đến 2020 hệ thống truyền tải 

cao thế cấp điện áp 220 kV, 110 kV tiếp tục đóng vai trò chính trong việc 

truyền tải điện từ các nguồn điện quốc gia cấp điện cho thành phố. Hệ thống 

lưới điện cấp trung thế dần thay thế chuyển đổi thành cấp điện áp 22 kV; lưới 

điện hạ thế dần chuyển đổi thành cáp ngầm trong nội thành và cáp vặn xoắn đi 

trên không cho các vùng ven đô. 

d) Thuỷ lợi và hệ thống cấp nước 

- Đầu tư xây dựng mới hồ chứa nước Trung An, sửa chữa nâng cấp các 

hồ chứa nước, công trình thuỷ lợi và kiên cố hoá kênh mương đảm bảo nguồn 

nước phục vụ tưới cho 100% diện tích đất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản. 

- Tập trung đầu tư, đẩy nhanh tiến độ cấp nước sinh hoạt nông thôn, phấn 

đấu tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đến năm 2010 đạt trên 80%, 

năm 2015 đạt 90% và đạt 95% trước năm 2020. 

- Đầu tư, hoàn thành hệ thống đê, kè biển, kè sông và khơi thông các 

dòng chảy sông để đảm bảo an toàn, nâng cao năng lực phòng chống lụt bão, 

giảm nhẹ thiên tai. 

đ) Công trình thoát nước 

Bố trí đồng bộ các công trình thoát nước mặt, nước thải và các công trình 

ngầm khác như cáp điện lực, điện thoại, cáp tín hiệu... theo tiêu chuẩn đường 

đô thị. Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước tại các khu phố cũ để tránh ngập 

lụt và đảm bảo chất lượng các công trình. Mật độ cống thoát nước đạt tiêu 

chuẩn 200 - 300m/ha đất xây dựng. Đến năm 2015 phấn đấu hoàn thành việc 

tách nước thải và nước mưa riêng. 
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e) Cây xanh đô thị 

Tăng cường trồng cây xanh trên các dải phân cách của các tuyến đường đô thị 

cấp I, II, vỉa hè, bến xe, bãi trông xe... để tạo cảnh quan và môi trường đảm bảo tiêu 

chuẩn 4 - 5 m
2
/người vào năm 2010 và 9 - 10 m

2
/người vào năm 2020. 

5. Phát triển các vấn đề xã hội 

a) Về lĩnh vực dân số và kế hoạch hóa gia đình 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình nhằm ổn 

định tỷ lệ tăng dân số tự nhiên khoảng 1%; tăng dân số cơ học khoảng 

5%. Dự báo dân số Đà Nẵng đến năm 2015 khoảng 1 triệu  người, đến 

năm 2020 khoảng 1,38 triệu người. Trong đó, dân số thành thị chiếm 

khoảng 92% vào năm 2020. 

b) Về phát triển giáo dục và đào tạo 

- Tiếp tục phát triển mạng lưới trường lớp theo cơ cấu hợp lý giữa các 

ngành học, cấp học vừa đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, vừa phù hợp với 

tỷ lệ định hướng mở rộng mạng lưới các cơ sở ngoài công lập đến năm 2020 là: 

Nhà trẻ 80%, mẫu giáo 70%, tiểu học 5%, trung học cơ sở (THCS) 5%, 

trung học phổ thông (THPT) 40%, trung học chuyên nghiệp trên 60%, cao đẳng 

trên 60% và đại học trên 50%. Có 60,3% trường mầm non, mẫu giáo, 85% 

trường tiểu học, 75% trường THCS và 80,6% trường THPT đạt chuẩn quốc gia. 

Củng cố và mở rộng các trường có học sinh dân tộc nội trú. Phát triển 2 

trường phổ thông khuyết tật thành trường trọng điểm của vùng. Hoàn thành 

phổ cập giáo dục bậc trung học vào năm 2010. 

- Mở rộng hợp lý quy mô đào tạo cao đẳng, đại học và dạy nghề. Tạo 

bước đột phá về dạy nghề, phấn đấu tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ lao 

động trong độ tuổi được đào tạo đạt trên 70% vào năm 2020 từ trình độ sơ cấp 

đến trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học. 

c) Về phát triển y tế 

- Đầu tư cơ sở vật chất và các điều kiện khác cho y tế cơ sở đảm bảo 

100% các trạm y tế phường, xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế. 

- Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ ở các tuyến trong lĩnh vực 

phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng. Chú trọng đẩy mạnh y tế 

chuyên sâu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, các thành tựu y tế vào chăm 

sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 

- Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm gây dịch; khống 

chế tới mức thấp nhất tỷ lệ mắc và chết do các bệnh tả, thương hàn, sốt xuất 

huyết, sốt rét, viêm gan B, viêm não Nhật Bản, các bệnh lây truyền qua đường 

tình dục, hạn chế đến mức thấp nhất số người mắc HIV/AIDS. 
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- Phòng chống và quản lý các bệnh không nhiễm trùng như bệnh tim 

mạch, bệnh tâm thần, các bệnh ung thư, bệnh đái tháo đường, bệnh béo phì... 

Tăng cường công tác giám sát và phòng chống các bệnh nghề nghiệp, tai nạn 

và thương tích, ngộ độc thực phẩm. 

Phấn đấu đến sau năm 2015 có 100% số khu dân cư đạt tiêu chuẩn vệ 

sinh, an toàn sức khoẻ. 

Phấn đấu đến năm 2020: tiêm chủng cho trẻ em từ 8 - 10 loại vắc xin đạt 

tỷ lệ trên 95%; tỷ lệ trẻ em sơ sinh có trọng lượng dưới 2,5 kg giảm xuống 

còn dưới 5%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm xuống dưới 10%; 

có 13 - 14 bác sỹ/1 vạn dân trong đó có 1 tiến sỹ hoặc bác sĩ chuyên khoa cấp 

2; 1,5 thạc sỹ hoặc bác sỹ chuyên khoa cấp 1; 10 bác sỹ và 1 dược sỹ đại 

học/1 vạn dân. 

d) Về văn hóa, thông tin, thể thao 

- Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình lồng ghép cuộc vận động toàn 

dân đoàn kết xây dựng cuộc sống văn hoá ở khu dân cư. Phấn đấu tăng tỷ lệ 

hộ gia đình, số thôn, xã đạt chuẩn văn hoá theo quy định và tăng cường kiểm 

tra đôn đốc giữ vững danh hiệu đã được công nhận. 

- Giữ gìn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá truyền thống của thành phố 

nhằm nâng cao lòng tự hào về truyền thống quê hương. Gắn việc bảo tồn, tôn tạo 

các di tích lịch sử, văn hoá với việc xây dựng các tuyến, điểm du lịch. 

- Thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa. Khuyến khích 

phát triển phong trào luyện tập thể dục trong mọi tầng lớp dân cư, phát triển 

các phong trào thể thao quần chúng, lấy các trường học, cơ quan nhà nước 

làm nòng cốt, thường xuyên tổ chức phong trào thi đấu thể thao. 

đ) Về các vấn đề xã hội khác 

- Giải quyết việc làm giai đoạn 2006 - 2010 bình quân là 3,2 - 3,5 vạn lao 

động/năm và giai đoạn 2011 - 2020 là 3,5 - 4,5 vạn lao động/năm. 

- Tiếp tục thực hiện chính sách pháp luật ưu đãi người có công với nước, 

giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn đọng trong diện chính sách. Đẩy mạnh 

xã hội hoá công tác đền ơn đáp nghĩa. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có 

công, bảo đảm 100% gia đình chính sách có nhà ở ổn định, có mức sống bằng 

hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú. 

- Sớm hoàn thành dự án tái định cư, di dời và tái định cư cho những hộ 

đang ở khu vực ven biển không an toàn. 

- Tiếp tục xây dựng thành phố "5 không" (không có hộ đặc biệt nghèo, 

không có học sinh bỏ học, không có người lang thang ăn xin, không có người 

nghiện ma tuý trong cộng đồng, không có tội phạm giết người cướp tài sản). 
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Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện tốt xã hội hoá công tác 

phòng, chống tệ nạn xã hội. Tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt và có hiệu quả 

các đề án của chương trình thành phố "3 có" (có việc làm, có nhà ở, có nếp 

sống văn hoá, văn minh đô thị), đặc biệt là chương trình có nhà ở, hoàn thành 

đúng tiến độ theo phân kỳ của đề án và chất lượng công trình. 

6. Về phát triển khoa học và công nghệ 

Đẩy nhanh lộ trình đổi mới công nghệ theo hướng đi thẳng vào công nghệ 

hiện đại, tiên tiến; tăng cường chuyển giao, làm chủ những công nghệ mới nhằm 

tạo bước tăng trưởng mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả trong nền kinh tế. Đảm 

bảo tốc độ đổi mới công nghệ trung bình đạt 20 - 30%/năm, riêng các lĩnh vực 

then chốt phải đạt 30 - 40%/năm. 

7. Về lĩnh vực an ninh - quốc phòng 

Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn 

dân, quy hoạch hoàn chỉnh kinh tế quốc phòng trên địa bàn thành phố; đẩy 

mạnh công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao 

thông; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát 

triển kinh tế. 

IV. PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN LÃNH THỔ 

1. Hướng phân bố công nghiệp: các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm cao ở 

gần các khu đông dân sẽ được di chuyển ra khu vực xa trung tâm; các cơ sở 

công nghiệp sẽ phân bố theo các khu, cụm công nghiệp, phù hợp với tính chất 

và năng lực sản xuất của từng khu vực; cùng với việc hình thành các khu công 

nghiệp, sẽ hình thành các khu vực dịch vụ công nghiệp và các khu vực sản xuất 

tiểu thủ công nghiệp, khu vực làng nghề và đặc biệt tập trung phát triển khu 

công nghệ cao, khu công  nghiệp công nghệ thông tin. 

2. Hướng phân bố nông, lâm, ngư nghiệp: tập trung sản xuất nông nghiệp 

tại huyện Hoà Vang; nuôi trồng thuỷ sản tại huyện Hoà Vang, quận Cẩm Lệ; 

lâm nghiệp tập trung tại huyện Hoà Vang, quận Sơn Trà và quận Liên Chiểu.   

3. Hướng tổ chức lãnh thổ ngành du lịch 

- Xây dựng khu du lịch quốc tế tại Khu du lịch ven biển Mỹ Khê - Bắc 

Mỹ An - Non Nước, Làng Vân. 

- Phát triển mô hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Bà Nà - 

Suối Mơ và Khu du lịch phía Tây thành phố. 

- Tổ chức các khu du lịch sinh thái gắn kết các làng nghề truyền thống tại 

Khu du lịch phía Nam - Tây Nam thành phố. 

- Bố trí các cơ sở nghỉ ngơi, vui chơi giải trí tại khu dọc sông Hàn. 

- Xây dựng các trung tâm giải trí biển, bố trí các cơ sở nghỉ ngơi, vui 

chơi giải trí, du lịch sinh thái tại Khu du lịch Nam Thọ - Sơn Trà. 
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- Phát triển theo hình thức kết hợp du lịch biển - núi tại Khu du lịch Hải 

Vân - sông Trường Định - vịnh Đà Nẵng. 

4. Về bảo vệ môi trường 

- Phấn đấu xây dựng thương hiệu "Đà Nẵng thành phố môi trường". 

Tăng cường biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm, khắc phục tình trạng 

suy thoái và cải thiện môi trường, giải quyết một bước cơ bản tình trạng ô 

nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, nhà máy, ô nhiễm nước thải, rác 

thải công nghiệp và y tế.  

- Quản lý khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên 

thiên nhiên nhất như đất đai, nguồn nước ngầm, tài nguyên rừng… đảm bảo 

phát triển bền vững.  

- Nâng cao khả năng phòng tránh và hạn chế tác động xấu của thiên tai, 

ứng cứu kịp thời các sự cố môi trường. Có các dự án phòng chống biến đổi 

khí hậu và phòng chống thiên tai. 

V. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ 

(Phụ lục kèm theo). 

VI. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

1. Huy động vốn đầu tư 

Để đảm bảo mức tăng trưởng kinh tế đạt được mục tiêu đã đề ra thì nhu 

cầu vốn đầu tư thời kỳ 2010 - 2020 khoảng 573.611 tỷ đồng. Thành phố cần có 

các giải pháp huy động thích hợp để huy động có hiệu quả cao nhất các nguồn 

vốn trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển. 

- Nghiên cứu phát hành trái phiếu đô thị, thành lập một số công ty tín dụng 

cổ phần có quy mô lớn để đáp ứng vốn đầu tư các công trình, dự án phù hợp 

với kế hoạch phát triển của thành phố. 

- Tăng cường các biện pháp để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, 

nhất là đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, vốn ODA phục vụ phát triển cơ sở 

hạ tầng, điều tra cơ bản và bảo vệ môi trường. 

- Huy động tốt các nguồn thu từ thuế, phí vào ngân sách; khuyến khích 

các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; xúc tiến việc 

quảng bá tạo cơ hội thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

2. Giải pháp phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ 

- Phát triển các sản phẩm công nghiệp mũi nhọn; đẩy mạnh thực hiện hiệu 

quả chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực, khuyến khích phát 

triển, mở rộng những dự án đầu tư có hiệu quả hiện có và mở rộng đầu tư 

thêm các dự án mới theo quy hoạch. 
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- Xây dựng chính sách hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cải 

tiến kỹ thuật công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu 

mới, công nghệ tự động, công nghệ sinh học…; thực hiện đánh giá, rà soát 

hiệu quả đầu tư các khu công nghiệp nhằm điều chỉnh, định hướng đầu tư và 

phát triển sản xuất trong các khu công nghiệp. Xây dựng cơ chế phát triển khu 

công nghệ cao và đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các khu công 

nghiệp hiện có. 

- Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển, khai thác hạ 

tầng thương mại, dịch vụ; tập trung đầu tư phát triển các nhóm mặt hàng xuất 

khẩu chủ lực; nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo xu thế phát triển thị trường, 

quá trình triển khai thực hiện các cam kết quốc tế, cam kết gia nhập WTO. 

- Tập trung đầu tư, phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng du lịch; quy hoạch 

mạng lưới giao thông vận tải đồng bộ với quy hoạch phát triển không gian đô 

thị; tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính - viễn thông; tạo điều kiện 

thuận lợi phát triển thị trường tài chính - ngân hàng. 

3. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực 

- Xây dựng cơ chế chính sách đặc thù nhằm khuyến khích và khai thác tốt 

nguồn lực từ đội ngũ cán bộ khoa học và kỹ thuật hiện có. Tăng cường đầu tư cho 

các lĩnh vực giáo dục - đào tạo để nâng cao trình độ dân trí, tỷ lệ lao động được đào 

tạo nghề và sức khoẻ cho người lao động. Sắp xếp lại và có kế hoạch bồi dưỡng nâng 

cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.  

- Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục đào tạo và dạy nghề. Hiện đại hoá công 

nghệ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng lực quản lý, điều 

hành của các doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của tiến trình hội nhập. 

4. Giải pháp về khoa học, công nghệ 

- Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, hệ thống quản lý nhà nước về khoa 

học và công nghệ theo hướng phù hợp với tiến trình cải cách hành chính, 

hướng mạnh về cơ sở. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc áp dụng các 

thành tựu khoa học và công nghệ, nhất là lĩnh vực công nghệ sinh học, công 

nghệ thông tin - truyền thông, công nghệ vật liệu mới, nhằm giải quyết các 

vấn đề bức xúc trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.  

- Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học và 

công nghệ dài hạn, trọng dụng nhân tài nhằm khuyến khích và phát huy sáng 

tạo, tăng nhanh số lượng và chất lượng các phát minh, sáng chế, cải tiến kỹ 

thuật phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.  

- Xây dựng chương trình hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ, rút 

ngắn khoảng cách về khoa học và công nghệ của thành phố với các thành phố 

lớn trong nước và các thành phố trong khu vực và thế giới. Khuyến khích các 

tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học, công nghệ. 
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5. Tăng cường hợp tác, phối hợp với các tỉnh, thành phố trong vùng 

Tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết và phối hợp phát triển với các 

tỉnh, thành phố khác trên cơ sở phát huy thế mạnh địa phương để cùng phát triển 

trên một số lĩnh vực đầu tư: khai thác, sử dụng các công trình vùng, hệ thống 

cảng biển, du lịch, đánh bắt thủy hải sản, đào tạo sử dụng nguồn nhân lực. 

6. Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; khuyến khích phát triển 

kết cấu hạ tầng bằng nhiều nguồn vốn khác nhau: vốn ngân sách, vốn ODA, 

vốn ngoài nước, vốn của doanh nghiệp đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, 

BTO, BT, vốn của dân… 

7. Xây dựng chính quyền đô thị 

- Tổ chức triển khai thực hiện và cụ thể hoá các quy định, chính sách về 

phát triển kinh tế, xã hội của Nhà nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng 

cao hiệu lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật.  

- Mở rộng thực hiện cơ chế "một cửa" ở các lĩnh vực thuộc thẩm 

quyền của các cơ quan quản lý nhà nước. Hiện đại hoá cơ sở vật chất và ứng 

dụng công nghệ thông tin để xây dựng chính quyền điện tử nhằm cung cấp 

cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp các dịch vụ trực tuyến "một cửa" tiện 

ích, dễ dàng truy cập mọi lúc mọi nơi qua mạng; từng bước công khai minh 

bạch các hoạt động của chính quyền thành phố thông qua mạng Internet. 

8. Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường 

- Phấn đấu xây dựng danh hiệu "Thành phố môi trường" cho Đà Nẵng; 

tạo sự an toàn về sức khỏe và môi trường cho người dân, các nhà đầu tư, cho 

du khách trong và ngoài nước khi đến với thành phố Đà Nẵng. 

- Ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm và suy thoái môi trường tại các khu dân 

cư, khu công nghiệp, vùng ven biển; đảm bảo chất lượng môi trường nước, 

đất, không khí, đặc biệt chú trọng đến vấn đề ô nhiễm không khí do giao 

thông vận tải, xử lý nước thải công nghiệp và chất thải nguy hại. 

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước và nhận thức cộng đồng về bảo vệ 

môi trường, làm cho ý thức về bảo vệ môi trường thành thói quen, đi sâu vào 

nếp sống của mọi tầng lớp xã hội.  

9. Phát triển tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây 

- Hợp tác tích cực với các địa phương có tuyến hành lang kinh tế Đông - 

Tây đi qua để đầu tư phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, khai thác các dịch vụ 

vận tải, thương mại, du lịch.  

- Thực hiện vai trò thành phố động lực, phát luồng thu hút đầu tư, thúc 

đẩy phát triển kinh tế toàn vùng. Đặc biệt, phối hợp với các Bộ, ngành Trung 

ương kiến nghị, thúc đẩy đưa dự án "Nghiên cứu và xây dựng tuyến hành lang 

kinh tế Đông - Tây 2" vào danh mục các dự án ưu tiên của GMS, tranh thủ 

nguồn vốn vay của các tổ chức tài trợ quốc tế đầu tư nâng cấp tuyến đường 

đến cửa khẩu Đăk-tờ-ok (Quảng Nam) và xây dựng tuyến đường bộ qua 

huyện Đắc Chưng đến Sekong (Lào). 
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Điều 2. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà 

Nẵng đến năm 2020 là cơ sở cho việc lập, trình duyệt và triển khai thực 

hiện các quy hoạch ngành (quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch 

sử dụng đất và các quy hoạch ngành khác), các dự án đầu tư trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng căn cứ mục tiêu, 

nhiệm vụ và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong 

Quy hoạch, chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo việc lập, 

trình duyệt và triển khai thực hiện theo quy định: 

1. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các quận, huyện và 

các đơn vị liên quan; quy hoạch phát triển hệ thống đô thị và các điểm dân 

cư; quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch phát 

triển các ngành, lĩnh vực để bảo đảm sự phát triển tổng thể, đồng bộ. 

2. Lập các kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, các chương trình phát 

triển kinh tế - xã hội trọng điểm, các dự án cụ thể để đầu tư tập trung, bố trí 

ưu tiên đầu tư một cách hợp lý. 

3. Nghiên cứu xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có 

thẩm quyền ban hành một số cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát 

triển của thành phố và pháp luật của Nhà nước trong từng giai đoạn, nhằm thu 

hút, huy động các nguồn lực để thực hiện Quy hoạch. 

4. Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh, bổ 

sung Quy hoạch này kịp thời, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

của thành phố và cả nước trong từng giai đoạn Quy hoạch. 

Điều 4. Giao các Bộ, ngành Trung ương liên quan trong phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm: 

1. Hướng dẫn và giúp Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nghiên cứu 

lập các quy hoạch cụ thể; nghiên cứu xây dựng và trình cấp có thẩm quyền 

ban hành một số cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội của thành phố trong từng giai đoạn nhằm sử dụng có hiệu quả các 

nguồn lực; khuyến khích, thu hút đầu tư theo mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội nêu trong Quy hoạch.  

2. Nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh, bổ sung vào các quy hoạch phát triển 

ngành, kế hoạch đầu tư các công trình, dự án liên quan đã được dự kiến nêu 

trong quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt. Hỗ trợ thành phố Đà Nẵng trong 

việc bố trí và huy động các nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài để 

thực hiện Quy hoạch. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Điều 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, các Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

  Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, 

   các Vụ, Cục,  đơn vị trực thuộc, Công báo; 
- Lưu: Văn thư, ĐP (5). PVC 

THỦ TƯỚNG 

 

                        

 
(Đã ký) 

 

 

 

  

Nguyễn Tấn Dũng 

 

                     



Phụ lục 
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ 

THỜI KỲ 2010 - 2020 CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1866/QĐ-TTg  

ngày 08  tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ) 

____ 

 
 

TT Tên dự án 

A 
CÁC DỰ ÁN DO CÁC BỘ NGÀNH ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

1 Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 

2 Dự án di dời ga Đà Nẵng ra khỏi trung tâm thành phố 

3 Dự án nâng cấp sân bay Đà Nẵng 

4 Dự án Cảng Liên Chiểu 

5 Dự án xây dựng làng đại học Đà Nẵng 

B CÁC DỰ ÁN DO THÀNH PHỐ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ 

I Dự án đầu tư từ nguồn vốn Trung ương 

1 
Dự án xây dựng Khu tránh bão tàu cá công suất 600CV trở lên tại vịnh 

Mân Quang 

2 Dự án xây dựng đê kè Mân Quang 

3 Dự án nâng cấp kè cửa sông Hàn đoạn cầu Tuyên Sơn đến Hòa Hải 

4 Dự án nâng cấp đường ĐT 604 đoạn qua Đà Nẵng 

II Dự án đầu tư từ vốn Trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương 

1 Cầu mới Trần Thị Lý -  Nguyễn Văn Trỗi 

2 Các đường cứu hộ cứu nạn ở vùng thường xuyên ngập lũ 

3 Khu công nghệ cao Đà Nẵng 

4 Khu công nghiệp công nghệ thông tin  

5 Thiết bị bệnh viện ung thư Đà Nẵng 

6 Các khu ký túc xá sinh viên 

7 Trung tâm công nghệ sinh học khu vực miền Trung tại Đà Nẵng 

8 Trung tâm thông tin khoa học và công nghệ Đà Nẵng 

III Dự án từ nguốn vốn địa phương 

1 Đường vành đai phía Nam (từ Sơn Trà - Điện Ngọc đến Quốc lộ 14B) 

2 Đường Nguyễn Tri Phương đi Hoà Quý 

3 Cầu mới qua sông Hàn (cầu Rồng) 

4 
Đường Nguyễn Văn Linh nối dài - Cầu mới qua sông Hàn đến đường 

Sơn Trà - Điện Ngọc 

5 Đường Trần Hưng Đạo nối dài 

6 Xây dựng Thư viện khoa học tổng hợp 

7 Công viên văn hóa Ngũ Hành Sơn 

8 Trung tâm hành chính thành phố 

9 Dự án bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng 
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C CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ ĐẦU TƯ 

I Lĩnh vực hạ tầng các khu công nghiệp 

1 Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Hòa Khương 

II Lĩnh vực công nghiệp 

1 
Xây dựng Nhà máy đóng hộp các sản phẩm từ thịt, cá Thọ Quang công 

suất 5.000 tấn/năm 

2 
Xây dựng Nhà máy chế tạo khuôn mẫu kim loại tại Liên Chiểu công 

suất 1.000 tấn/năm 

3 
Nhà máy chế tạo động cơ ô tô, phụ tùng động cơ và động cơ đốt trong 

công suất 15.000 bộ tại khu công nghiệp Hòa Khánh 

4 Đầu tư dây chuyền sản xuất săm lốp ôtô công suất 2 - 3 triệu bộ 

5 
Nhà máy sản xuất cáp và thiết bị ngoại vi công suất 130.000 sản 

phẩm/năm 

III Lĩnh vực dịch vụ, du lịch 

1 Khu du lịch Olalani Resort 

2 Khu du lịch Thiên thai Eden 

3 Dự án khu du lịch biển Vinacapital   

4 Dự án quần thể khu du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ 

5 Khu du lịch Đồng Nò 

6 Dự án khu du lịch sinh thái ven sông Hoà Xuân 

7 Dự án khu đô thị Đa Phước 

8 Xây dựng toà tháp đôi Viễn đông Meridian 

9 Dự án Golden Square 

 

* Ghi chú: Về vị trí, quy mô, diện tích đất sử dụng và tổng mức đầu tư 

của các công trình, dự án nêu trên được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể 

trong giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả 

năng cân đối, huy động vốn đầu tư cho từng thời kỳ./. 

 

 


