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THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

1. Thông tin chung 

Đà Nẵng là một thành phố thuộc trung ương, nằm trong vùng Nam Trung Bộ. 

Toàn tỉnh có 8 đơn vị hành chính, gồm 6 quận và 2 huyện, với 56 đơn vị hành 

chính cấp xã, trong đó có 45 phường và 11 xã. Tọa độ phần đất liền của thành phố 

Đà Nẵng từ 15°15' đến 16°40' vĩ độ Bắc và từ 107°17' đến 108°20' kinh độ Đông.  

- Phía bắc giáp tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Phía nam và tây giáp tỉnh Quảng Nam 

- Phía đông giáp biển Đông.  

Ngoài phần đất liền, vùng biển của thành phố gồm quần đảo Hoàng Sa nằm ở 

15°45’ đến 17°15’ vĩ độ Bắc, 111° đến 113° kinh độ Đông, 

Địa hình thành phố Đà Nẵng khá đa dạng, vừa có đồng bằng vừa có núi, một 

bên là đèo Hải Vân với nhữngdãy núi cao, một bên là bán đảo Sơn Trà hoang sơ. 

Vùng núi cao và dốc tập trung ở phía Tây và Tây Bắc, từ đây có nhiều dãy núi 

chạy dài ra biển, một số đồi thấp xen kẽ vùng đồng bằng ven biển hẹp. Địa hình 

đồi núi chiếm diện tích lớn, độ cao khoảng từ 700 - 1.500m, độ dốc lớn (>400), là 

nơi tập trung nhiều rừng đầu nguồn và có ý nghĩa bảo vệ môi trường sinh thái của 

thành phố. Hệ thống sông ngòi ngắn và dốc, bắt nguồn từ phía Tây, Tây Bắc và 

tỉnh Quảng Nam.  

Đà Nẵng có một vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi cho sự phát triển kinh tế nhanh 

chóng và bền vững. Đà Nẵng nằm ở trung độ của đất nước, trên quốc lộ 1A và 

đường sắt Bắc - Nam. Đà Nẵng nối với Tây Nguyên qua quốc lộ 14B và là cửa 

ngõ ra biển của Tây Nguyên và các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Mianma đến 

các nước và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á thông qua hành lang kinh tế Đông - Tây. 

Bên cạnh đó Đà Nẵng còn có các tuyến giao thông quan trọng như đường sắt liên 

vận quốc tế Trung Quốc - ASEAN đi qua, cảng biển và sân bay quốc tế. Đà Nẵng 

chỉ cách các trung tâm kinh tế phát triển của các nước Đông Nam Á, khu vực Thái 

Bình Dương trong phạm vi bán kính khoảng 2.000 km, vì thế rất thuận lợi cho 

việc giao lưu kinh tế - văn hóa. 

Đà Nẵng có bờ biển dài khoảng 70 km, có vịnh nước sâu các của biển Liên 

Chiểu, Tiên Sa, có vùng lãnh hải thềm lục địa với độ sâu 200 m, tạo thành vành 

đai nước nông rộng lớn thích hợp cho phát triển kinh tế biển tổng hợp và giao lưu 

với nước ngoài. Đà Nẵng là một trong những trung tâm du lịch của cả nước, có 

tiềm năng du lịch phong phú gồm các tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn. Đà 

Nẵng có nhiều danh lam thắm cảnh nổi tiếng như đèo Hải Vân, Nam Ô, Xuân 

Thiều, bán đảo Sơn Trà, Bà Nà, Núi Chúa, Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Chăm; bãi 

tắm Mỹ Khê và Non Nước đã được tạp chí Forbes bình chọn là một trong sáu bãi 

biển đẹp và hấp dẫn nhất hành tinh…các điều kiện trên rất thuận lợi cho phát triển 

đa dạng các loại hình du lịch như: du lịch nghỉ mát, tham gia, nghiên cứu, văn hóa. 
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2. Dân số và lao động 

 Dân số tính đến 31/12/2015 có 1.028.838 người. Trong đó, dân số thành thị là 

897.993 người, chiếm 87,28%, dân số nông thôn là 130.845 nghìn người, chiếm 

12,72%. Mật độ dân số của thành phố đạt 800,73 người/km2, cao nhất là quận 

Thanh Khê với tỷ lệ 20.155,97 người/km2. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của thành 

phố  hàng năm là 9,5‰. 

Trong những năm qua, Đà Nẵng là Thành Phố có tốc độ đô thị hóa cao trong 

vùng kinh tế trọng điểm miền Trung cũng như trên toàn quốc chính vì vậy tình 

hình phát triển dân số và lao động cũng được quan tâm. Trong giai đoạn 2011 - 

2015, tỷ suất sinh thô liên tục giảm, từ 18‰ năm 2011 xuống 14,5‰ năm 2015. 

Số người trong độ tuổi lao động của Thành Phố năm 2015 là 547 nghìn người 

(chiếm 53,17% dân số toàn tỉnh), đạt tốc độ tăng bình quân 2,04%/năm giai đoạn 

2011 - 2015. Số lao động được tạo việc làm là 523.280 người. Tỷ lệ thất nghiệp 

vẫn cao khoảng 4,34%. 

 Quy hoạch đến năm 2020, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cơ bản, đáp 

ứng nhu cầu của thị trường lao động cả về số lượng, chất lượng để thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội tỉnh, theo đó: 

- 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. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 

nghề đạt 50 - 55%. 
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3. Cơ cấu kinh tế tỉnh 

 Giai đoạn từ 2011 - 2015, tổng sản phẩm (GRDP) toàn Thành Phố (theo giá 

so sánh 2010) năm 2011 đạt 36.631 tỷ đồng, năm 2015 đạt 49.416 tỷ đồng (đạt tốc 

độ tăng trưởng bình quân 7,77%/năm). Sự tăng trưởng kinh tế của Thành Phố thể 

hiện ở cả 3 lĩnh vực trong sản xuất, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng có 

mức tăng trưởng bình quân cao nhất (8,9%/năm), khu vực nông lâm nghiệp thủy 

sản có tốc độ tăng trưởng bình quân thấp nhất (0,28%/năm). Nhìn chung, tốc độ 

tăng trưởng kinh tế của Thành Phố Đà Nẵng luôn đạt mức cao trong số các Thành 

Phố vùng kinh tế trong điểm Trung bộ cũng như trên toàn quốc.  

GDP bình quân đầu người trong Thành Phố tăng khá, năm 2011 đạt 44,04 

triệu đồng, năm 2015 đạt 61,55 triệu đồng (tăng 17,51 triệu đồng). 

Với thế mạnh là Thành Phố luôn đi đầu trong ngành dịch vụ và du lịch của cả 

nước, sự chuyển dịch của cơ cấu kinh tế theo hướng phù hợp với xu thế chung của 

cả nước và phát huy được lợi thế so sánh về vị trí địa lý và tiềm năng của tỉnh. 

Tăng tỷ trọng công nghiệp và xây dựng đồng thời giảm nông lâm nghiệp thủy sản, 

dịch vụ, du lịch (trong đó ngành dịch vụ và du lịch vẫn giữ tỷ trọng lớn hơn 50%). 

Năm 2011: nông lâm thủy sản đạt 2,43%, công nghiệp và xây dựng đạt 31,9%, 

dịch vụ và du lịch đạt 54,19%, thuế sản phẩm đạt 11,48%. Năm 2015 tỷ trọng 

tương ứng là: 1,82%; 33,27%; 52,18%; 12,74%. 

Ngoài ra thu ngân sách năm 2015 trên toàn Thành Phố là 21.426,9 tỷ đồng, 

chi ngân sách năm 2015 toàn Thành Phố là 14.572,78 tỷ đồng. Như vậy về cân đối 

thu chi ngân sách: năm 2015 dư 6.854,12 tỷ đồng, Đà Nẵng luôn luôn là một trong 

các Thành Phố tại vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ cũng như toàn quốc có nguồn 

thu ngân sách lớn hơn các nguồn chi trong giai đoạn 2011 - 2015.  

 Định hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2020: 

- Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) tăng 8 - 9%/năm (phương pháp 

giá cơ bản). 

- GRDP bình quân đầu người ước đạt 4.000 - 4.500 USD (PP giá cơ bản). 

- Cơ cấu GRDP: Dịch vụ 63 - 65%; Công nghiệp - Xây dựng 35 - 37% và 

Nông nghiệp 1 - 2% (PP giá cơ bản).. 

- Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 9,5 - 10,5%/năm (PP giá cơ bản). 

- Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng 10 - 11%/năm (trong đó, 

công nghiệp tăng 10,5 - 11,5%/năm) (PP giá cơ bản). 

- Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 2 - 3%/năm (PP giá cơ bản). 

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 15 - 16%/năm. 

- Tổng thu ngân sách Nhà nước tăng 5 - 8%/năm; tổng chi ngân sách Nhà 

nước tăng 2 - 3%/năm. 

- Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội tăng 9 - 10%/năm. 
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4. Cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 

 Giai đoạn 2011 - 2015, cơ cấu kinh tế nông nghiệp Thành Phố Đà Nẵng 

chuyển dịch theo hướng tăng nhẹ tỷ trọng ngành thủy sản, lâm sản và giảm nhẹ tỷ 

trọng khu vực nông nghiệp. Cụ thể, năm 2011 cơ cấu khu vực nông nghiệp theo 

ngành nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản lần lượt là 32,27% - 2,4% - 65,33%; 

đến năm 2015 cơ cấu ngành có sự thay đổi như sau: tỷ trọng ngành nông nghiệp 

giảm xuống 30,13%; tỷ trọng ngành thủy sản tăng lên chiếm 66,82% tổng giá trị 

sản xuất toàn ngành; ngành lâm sản dù tăng nhưng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong 

khu vực nông nghiệp (chiếm 3,04% tổng giá trị sản xuất khu vực nông nghiệp). 

Ngành nông, lâm thủy sản có tốc độ tăng bình quân 0,78%/năm. Trong đó: 

ngành nông nghiệp tốc độ giảm bình quân là 0,93%/năm, trong đó giảm mạnh ở 

lĩnh vực chăn nuôi (4,33%/năm), trồng trọt tăng 1,19%/năm. Ngành lâm nghiệp 

tăng trưởng bình quân 6,39%/năm, thành phố không tiến hành thu nhặt sản phẩm 

từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác và các lĩnh vực khác đều tăng. Tăng mạnh 

nhất là lĩnh vực trồng và chăm sóc rừng (25,61%/năm giai đoạn 2011 - 2015), dịch 

vụ lâm nghiệp tăng 17%/năm, lĩnh vực khai thác gỗ và lâm sản khác tăng 

5,27%/năm. Ngành thủy sản đạt tốc độ tăng trưởng 1,35%/năm 

Cơ cấu giữa trồng trọt và chăn nuôi có sự chuyển dịch nhẹ, trồng trọt có xu 

hướng ngày càng tăng (từ 42,13% năm 2011 lên 46,95% năm 2015), lĩnh vực chăn 

nuôi có xu hướng giảm dần (từ 56,34% năm 2011 xuống 48,99% năm 2015). Cơ 

cấu ngành dịch vụ tăng từ 0,54% năm 2011 lên 4,07% năm 2015. 

Cơ cấu ngành lâm nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng trồng và 

chăm sóc rừng, giảm tỷ trọng khai thác lâm sản. Tỷ trọng khai thác gỗ và lâm sản 

khác có xu hướng giảm (từ 92,15% năm 2011 xuống 86,56% năm 2015) cùng với  

tỷ trọng khai thác lâm sản ngoài gỗ đã không còn (từ 0,48% năm 2011 còn 0% 

năm 2015). Đây là xu hướng tích cực vì việc giảm khai thác lâm sản như gỗ, các 

loại lâm sản khác đồng thời tăng cường việc trồng và chăm sóc rừng là việc quan 

tâm đến sự bảo tồn và phát triển rừng, làm tăng tính đa dạng sinh học của rừng. 

Trong nội bộ ngành thủy sản, Thành Phố Đà Nẵng vẫn giữ tỷ trọng khai thác 

thủy sản từ tự nhiên rất cao (đạt 97,92% năm 2011 và đạt 97,73% năm 2015), tỷ 

trọng nuôi trồng thủy sản chỉ đạt 1,84% năm 2011 và đạt 2,05% năm 2015. 

 Định hướng giai đoạn 2016 - 2020: 

Giá trị sản xuất ngành nông, lâm thủy sản tăng trưởng bình quân 2 - 3%/năm. 

Hiện nay, Thành phố đã quy hoạch 7 vùng nông nghiệp công nghệ cao đều thuộc 

huyện Hòa Vang. Cụ thể: có 2 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trồng 

rau, hoa, cây dược liệu tại xã Hòa Ninh (40 ha) và tại xã Hòa Phú (50 ha); 2 vùng 

chăn nuôi khép kín áp dụng công nghệ cao tại xã Hòa Khương (30 ha) và thôn Lộc 

Mỹ, xã Hòa Bắc (230 ha); 2 vùng sản xuất rau an toàn tại xã Hòa Khương (20 ha) 

và xã Hòa Phong - Hòa Khương (20 ha); vùng nuôi trồng thủy sản nước lợ, tôm, 

cua tại xã Hòa Liên (50 ha). 
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5. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp 

 Năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của Thành Phố là 69.970 ha chiếm 

54,46% tổng diện tích toàn tỉnh. Trong đó: 

- Đất sản xuất nông nghiệp là 6.811 ha chiếm 9,7% tổng diện tích đất nông 

nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất trồng cây hàng năm là 5.659 ha, chiếm 83,1% diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp với diện tích đất trồng lúa là 3.720 ha, chiếm 65,7% diện 

tích trồng cây hàng năm. 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm có 1.151 ha, chiếm 16,9% diện tích đất sản 

xuất nông nghiệp.  

- Đất lâm nghiệp có diện tích 62.960 ha, chiếm 90% tổng diện tích đất nông 

nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất rừng sản xuất là 21.697 ha. 

+ Diện tích đất rừng phòng hộ là 8.568 ha. 

+ Diện tích đất rừng đặc dụng là 32.695 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản có 119 ha, chiếm 0,2% tổng diện tích đất nông 

nghiệp. 

- Đất làm muối không có. 

- Đất nông nghiệp khác có 80 ha. 

 Theo quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, đến năm 2020 diện tích đất nông 

nghiệp của Thành Phố không thay đổi nhiều, đạt 69.989 ha, tăng 19 ha so với năm 

2015. Trong đó: 

- Diện tích đất lúa sẽ giảm 509 ha còn 3.211 ha. Đất trồng cây lâu năm có 772 

ha, giảm 379 ha. 

- Diện tích đất lâm nghiệp còn 57.196 ha, giảm 5.764 ha. 

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản tăng 31 ha đạt 150 ha vào năm 2020.
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6. Ngành trồng trọt 

 Ngành trồng trọt Thành Phố Đà Nẵng trong giai đoạn 2011 - 2015 có sự 

chuyển dịch trong nhóm cây hàng năm. Trong đó, cơ cấu giá trị sản xuất nhóm cây 

hàng năm chuyển dịch theo hướng giảm mạnh giá trị cây lương thực (từ 68,9% 

năm 2011 xuống 57,7% năm 2015) và giảm nhẹ giá trị sản xuất cây rau đậu (từ 

16,2% năm 2011 xuống 14,6% năm 2015), giảm tỷ lệ giá trị sản xuất cây công 

nghiệp hàng năm (từ 10,9% năm 2011 xuống còn 10,4% năm 2015). Trong đó, giá 

trị sản xuất về nhóm cây lương thực vẫn chiếm vai trò chủ đạo. Cơ cấu giá trị sản 

xuất nhóm cây lâu năm gần như không chuyển dịch. Giá trị sản xuất cây ăn quả 

cùng cây lâu năm của tỉnh đạt 9,9% năm 2011 và tăng lên 10,6% năm 2015.  

Giai đoạn 2011 - 2015, tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt của Thành Phố 

không tăng nhiều (đạt 275.184 triệu đồng năm 2011 và đạt 288.483 triệu đồng 

năm 2015). Giá trị sản xuất/ha đất trồng trọt có xu hướng giảm (năm 2015 đạt 

40,83 triệu đồng, giảm 34,69 triệu đồng so với năm 2011.  

 Định hướng tới năm 2020, Thành phố sẽ xây dựng và phát triển các vùng 

chuyên canh theo hình thức trang trại, khu nông nghiệp công nghệ cao đạt các tiêu 

chuẩn quốc tế phổ biến về an toàn vệ sinh thực phẩm; kết nối sản xuất nông 

nghiệp với công nghiệp chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm, xuất khẩu. Nâng 

cao thu nhập và cải thiện đời sống cho dân cư nông thôn, góp phần giảm tỷ lệ 

nghèo trên địa bàn thành phố.  

Cụ thể, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đến năm 2020 trên địa 

bàn tỉnh có 2 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trồng rau, hoa, cây dược 

liệu tại xã Hòa Ninh (40 ha) và tại xã Hòa Phú (50 ha); 2 vùng sản xuất rau an 

toàn tại xã Hòa Khương (20 ha) và xã Hòa Phong - Hòa Khương (20 ha). 
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7. Ngành chăn nuôi 

 Cơ cấu giá trị sản xuất của nhóm gia súc (trâu, bò, lợn) bị giảm nhẹ từ 

77,09% năm 2011 xuống 72,25% năm 2015. Cơ cấu giá trị sản xuất của nhóm gia 

cầm tăng từ 11,3% năm 2011 tăng lên 15,76% năm 2015. Với việc, chăn nuôi 

không phải là một trong những thế mạnh, Thành Phố Đà Nẵng đã giảm giá trị sản 

xuất của các loại hình chăn nuôi nhỏ lẻ khác, chỉ tập trung phát triển vào trâu, bò, 

lợn và gia cầm (gà, vịt). Thành Phố đang trong quá trình phát triển các vùng chăn 

nuôi theo hình thức trang trại, khu chăn nuôi công nghệ cao, chăn nuôi gia công 

bằng cách liên kết sản xuất với các doanh nghiệp. 

Giai đoạn 2010 - 2015, quy mô đàn trâu và bò tại Thành Phố Đà Nẵng có xu 

thế tăng, theo đó sản lượng thịt hơi các loại  có xu thế tăng theo (tăng bình quân 

1,53%/năm). Sản lượng thịt hơi năm 2015 đạt 7.989,28 tấn. Sở dĩ có kết quả này 

vì sự áp dụng các mô hình chăn nuôi tập trung, gia công, liên kết sản xuất với các 

doanh nghiệp cùng với đó là chất lượng đàn vật nuôi của Đà Nẵng ngày càng được 

nâng cao, kể cả chất lượng con giống và kỹ thuật chăn nuôi.  

 Định hướng tới năm 2020, Thành phố đã ban hành các quyết định nhằm hỗ 

trợ đối với dự án giống vật nuôi và dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm ứng dụng 

công nghệ cao. Rà soát, quy hoạch và quản lý vùng nuôi an toàn môi trường, an 

toàn thực phẩm. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, tập trung công tác phòng chống 

dịch bệnh trên gia súc, gia cầm 

Dự kiến đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 2 vùng chăn nuôi khép kín áp 

dụng công nghệ cao tại xã Hòa Khương (30 ha) và thôn Lộc Mỹ, xã Hòa Bắc (230 

ha); Phát triển chăn nuôi bò sữa với quy mô sử dụng đất 124 ha; quy hoạch khu 

chăn nuôi tập trung tại Thôn 5 xã Hòa Khương với diện tích khoảng 30 ha.  
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8. Ngành thủy sản 

 Đà Nẵng là Thành Phố có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế 

thủy sản và có tiềm năng khai thác thủy sản to lớn với hệ thống sông ngòi của 

mình (sông Gia Vu, Thu Bồn). Trong giai đoạn 2011 - 2015, diện tích nuôi trồng 

thủy sản năm 2015 đạt 470 ha, giảm 179. Sản lượng nuôi trồng năm 2015 đạt 807 

tấn, tốc độ tăng trưởng đạt 3,36%/năm. 

Năm 2015, sản lượng thủy sản khai thác đạt 34,17 nghìn tấn, chỉ chiếm tỷ 

trọng 98,64% tổng sản lượng thủy sản, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 

0,29%/năm. Sản lượng khai thác thủy sản biển năm 2015 tăng khá là nhờ áp dụng 

nhiều mô hình liên kết sản xuất, công nghệ khoa học tiên tiến với giống cá cho 

năng suất cao trong nuôi trồng thủy sản. Đối với khai thác thủy sản nhờ thời tiết 

thuận lợi, năng lực khai thác tăng, tàu thuyền làm dịch vụ thủy sản đảm bảo khâu 

cung ứng, tiêu thụ.   

Tính chung năm 2015, sản lượng thủy sản đạt 34,64 nghìn tấn, tốc độ tăng 

trưởng đạt 0,16%/năm. 

  Quy hoạch đến năm 2020:  

Đến năm 2020 là tổng sản lượng thủy sản khoảng 7 triệu tấn (trong đó, sản 

lượng khai thác thủy sản chiếm khoảng 35%, sản lượng nuôi trồng thủy sản chiếm 

khoảng 65%); giá trị xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 11 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng 

bình quân đạt 7-8%/năm (giai đoạn 2011-2020); tỷ trọng sản phẩm giá trị gia tăng 

xuất khẩu đạt 50%; khoảng 50% số lao động thủy sản được đào tạo, tập huấn; thu 

nhập bình quân đầu người của lao động cao gấp ba lần hiện nay; giảm tổn thất sau 

thu hoạch sản phẩm khai thác hải sản từ trên 20% hiện nay xuống dưới 10%. 

Định hướng đến năm 2030, tổng sản lượng thủy sản đạt khoảng 9 triệu tấn 

(trong đó, sản lượng khai thác thủy sản chiếm khoảng 30%, sản lượng nuôi trồng 

thủy sản chiếm khoảng 70%); giá trị xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 20 tỷ USD, 

tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6-7%/năm (giai đoạn 2020-2030); tỷ trọng sản 

phẩm giá trị gia tăng xuất khẩu đạt 60%; khoảng 80% số lao động thủy sản được 

đào tạo, tập huấn. 
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9. Ngành lâm nghiệp 

 Năm 2015, lĩnh vực khai thác gỗ và lâm sản khác chiếm tỷ trọng lớn nhất 

chiếm 86,56%, trồng và chăm sóc rừng chiếm 11,62%, thu nhặt sản phẩm từ rừng 

chiếm không còn, dịch vụ lâm nghiệp chiếm 1,28%. Cơ cấu GTSX chuyển dịch 

theo hướng giảm tỷ trọng khai thác và lâm sản khác, tăng tỷ trọng trồng và chăm 

sóc rừng cùng lĩnh vực dịch vụ lâm nghiệp. 

Diện tích đất lâm nghiệp có rừng Thành Phố Đà Nẵng năm 2015 đạt 62.960 

ha (rừng sản xuất đạt 21.697 ha, rừng phòng hộ đạt 8.568 ha, rừng đặc dụng 

32.695 ha), trong đó diện tích rừng hiện có đạt 58.100 ha (rừng tự nhiên đạt 

42.766 ha, rừng trồng đạt 15.334 ha). Sản lượng khai thác năm 2015 để lấy gỗ là 

88.824 m3, để lấy củi là 96,3 nghìn ste, đều giảm mạnh so với năm 2010. 

 Quy hoạch đến năm 2020: 

Quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020 

với tổng diện tích đất lâm nghiệp là 57.196 ha, trong đó: 

- Rừng đặc dụng : 31.117 ha 

- Rừng phòng hộ: 8.694 ha 

- Rừng sản xuất: 17.385 ha.  
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10. Ngành sản xuất muối 
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11. Ngành thủy lợi 

 Năm 2015, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 84 công trình đầu mối gồm 75 

hồ chứa nước, 182 trạm bơm điện, 410 đập dâng, năng lực tưới thiết kế 6.582 ha, 

tổng diện tích tưới thực tế 36.410 ha. Diện tích tưới cho lúa và hoa màu đạt 

khoảng 48% diện tích gieo trồng. 

Toàn thành phố có 6.500 m đê ngăn mặn và 6 công ngăn mặn, giũ mặn bảo 

vệ sản xuất 2.845 ha đất nông nghiệp. Một số công trình ngăn mặn điển hình là 

cống ngăn mặn Hà Cung, Tùng Lâm, Trung Lương, Bá Giáng, Đập trung nghĩa, 

Cồn Dầu...Đến năm 2010 diện tích được tưới đạt 13.046 ha. 

 Định hướng đến năm 2020, thành phố có 100% hộ dân nông thôn sử dụng 

nước sạch; Hoàn thiện các công trình thủy lợi và thực hiện kiên cố hóa kênh 

mương, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu chủ động cho từng vùng sản xuất. Chú 

trọng các công trình thoát lũ, phòng chống bão lũ và hệ thống đê biển, kè chống 

sạt lở ven sông. Nâng cấp đảm bảo an toàn các hồ đập nhằm thích ứng với biến 

đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai. 



 

 

12 

12. Ngành nghề chế biến và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

 Ngành nghề nông thôn 

 Giai đoạn 2010 - 2015: 

Đến năm 2015, Thành phố có 7 làng nghề truyền thống được công nhận, thu 

hút gần 5.000 lao động. Từ năm 2010 đến nay, nhằm bảo tồn và phát triển ngành 

nghề nông thôn, thành phố đã quy hoạch vùng sản xuất phát triển ngành nghề 

nông thôn gắn với du lịch, mở các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ kinh 

phí đào tạo nghề cho lao động nghèo nông thôn, hình thành các mô hình sản xuất 

kinh doanh hợp tác xã, tổ sản xuất làng nghề nhằm tăng năng lực sản xuất và mở 

rộng thị trường tiêu thụ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giải quyết việc làm, tăng 

thu nhập và ổn định đời sống cho nông dân.  

Hiện nay trên địa bàn thành phố có 9 hợp tác xã (HTX) và  1497 cơ sở ngành 

nghề nông thôn, cụ thể: 

- Về chế biến bảo quản nông, lâm, thủy sản: đến năm 2015, trên địa bàn thành 

phố có 1 HTX với 266 cơ sở sản xuất. Bao gồm: sản xuất nước mắm có 1 HTX 

với 136 cơ sở; Chế biến bánh khô mè có 12 cơ sở; Sản xuất bánh tráng có 3 cơ sở; 

Sản xuất nem, chả có 50 cơ sở; Sản xuất mắm ruốc có 65 cơ sở; 

- Về SX VLXD, đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, dệt may: đến năm 2015, trên địa 

bàn thành phố có 8 HTX với 72 cơ sở sản xuất. Bao gồm: Mây tre đan 2 cơ sở; Đá 

chẻ 58 cơ sở; Dệt cổ truyền 10 cơ sở; Dệt chiếu 4 cơ sở;  

- Số cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ có 500 cơ sở;  

- Nghề trồng nấm có 5 HTX với 299 cơ sở;  

- Nghề gây trồng và kinh doanh sinh vật cảnh có 1HTX với 360 cơ sở; 

 Định hướng đến năm 2020: 

Duy trì nghề dệt chiếu Cẩm Nê, nghề dệt, thêu, tơ lụa để phục vụ mục đích 

bảo tồn và du lịch làng nghề. 

Duy trì số lượng và quy mô các CSSX đối với các nghề: bánh tráng, đá mỹ 

nghệ, nghề đá chẻ, mây tre đan, và nghề trồng hoa cây cảnh. 

Mở rộng sản xuất sản xuất đối với các nghề làm nước mắm, mắm ruốc, cá 

khô, bánh khô mè, sản xuất chả, nem, và trồng nấm. 

Mở mới các nghề làm thủ công mỹ nghệ phục vụ khách du lịch, đặc biệt các 

sản phẩm có giá trị kinh tế cao và có nhiều thuận lợi để phát triển như: chạm khắc 

tranh và tượng gỗ, sản xuất các loại sản phẩm lưu niệm, và các loại vật dụng từ vỏ 

ốc, sò. 

Định hướng phát triển theo không gian, lãnh thổ: 

Khu vực đô thị (quận Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê): duy trì phát triển và 

tăng cường đầu tư cho các ngành nghề truyền thống hiện có như đan lát mây tre, 
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sản xuất nem, chả, cùng với một số ngành nghề mới về sản phẩm lưu niệm. Đa 

dạng hóa sản phẩm, xúc tiến thương mại; tạo điều kiện cho các CSSX ngành nghề 

tham quan, tìm hiểu quy trình sản xuất tiên tiến, hiện đại. Đầu tư, nâng cấp các 

nhà máy chế biến thủy sản để đẩy mạnh xuất khẩu, hình thành trung tâm nghề cá 

hiện đại tại khu vực phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 

Vùng ven nội thành thành phố, gồm các quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Ngũ Hành 

Sơn: Ưu tiên phát triển các ngành nghề đã có thế mạnh như chế biến nước mắm, 

mắm ruốc, cá khô, bánh khô mè, sản xuất đá mỹ nghệ. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng 

và đưa vào sử dụng khu sản xuất đá mỹ nghệ tập trung. 

Khu vực huyện Hòa Vang sẽ phát triển các ngành chế biến nông sản, thực 

phẩm, trồng nấm, trồng hoa cây cảnh, thủ công mỹ nghệ và cơ khí. Ổn định sản 

xuất nghề mây tre đan, nghề làm bánh tráng, sản xuất đá chẻ, ngành mộc và vật 

liệu xây dựng khác. Phát triển và chuẩn hóa một số ngành nghề phục vụ du lịch 

sinh thái - làng nghề - làng quê. 

 Cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

 Giai đoạn 2010 - 2015: Thành phố đã có chủ trương khuyến khích và tạo điều 

kiện mở rộng tối đa phạm vi và cơ hội cho đầu tư tư nhân tham gia vào các dự án 

phát triển hạ tầng, phát triển các ngành, các sản phẩm có lợi thế, có tiềm năng.  

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động nông dân đóng góp, giai đoạn 2011 - 

2015 khu vực nông thôn của thành phố đã sửa chữa, làm mới 1.500 km đường 

giao thông nông thôn, sửa chữa kiên cố hóa hơn 500 km kênh mương thủy lợi, làm 

mới, nâng cấp, sửa chữa 408 cầu cống nhỏ, 268 phòng học, trạn y tế, 64 công trình 

dẫn điện với chiều dài gần 93 km 

Mạng lưới cấp nước: ở Đà Nẵng bao gồm ống dẫn chính, ống phân phối và 

các nhà máy xử lý nước. Nguồn nước chính là từ lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. 

Hiện nay Đà Nẵng có ba nhà máy xử lý nước, trong đó nhà máy nước Cầu Đỏ có 

công suất thiết kế 120.000 m3/ngày-đêm, nhà máy nước sân bay có công suất thiết 

kế 30.000 m3/ngày-đêm, còn nhà máy nước Sơn Trà có công suất thiết kế 5.000 

m3/ngày-đêm. 

Cấp điện: Đà Nẵng sử dụng nguồn điện từ nhà máy thủy điện Hòa Bình qua 

đường dây cao thế 500 kV Bắc - Nam, đủ để đáp ứng nhu cầu điện cho sinh hoạt 

và sản xuất của người dân. Tất cả các xã của huyện Hòa Vang cũng đều được phủ 

lưới điện sinh hoạt và sản xuất. Thành phố hiện đang đầu tư mở rộng và nâng cấp 

hệ thống truyền dẫn điện. 

 Định hướng đến năm 2020: 

Tiếp tục xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ, từng 

bước hiện đại. Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn, nhất là đường 

đến trung tâm các xã miền núi của huyện Hòa Vang; nâng cấp, xây dựng mới 

mạng lưới cung cấp điện, cung cấp nước sạch, xây mới hệ thống xử lý nước thải 

và vệ sinh môi trường.  
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13. Tình hình phát triển nông thôn 

 Giai đoạn 2010-2015, Thành Phố Đà Nẵng chỉ có duy nhất Hòa Vang là 

huyện nông thôn. Thành phố đã huy động 2.411 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nông 

thôn mới, trong đó: nhân dân đóng góp 392,35 tỷ đồng, góp hơn 55.577 ngày 

công. Chính nhờ đó sau gần 5 năm thực hiện huyện Hòa Vang đạt chuẩn Nông 

thôn mới năm 2015, về đích sớm hơn 5 năm so với lộ trình chung của cả nước. 

Đến nay, toàn huyện đã có 11/11 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc trung 

học, 100% trường học được đầu tư theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa và từng 

bước hiện đại. Về cơ sở vật chất văn hóa, Hòa Vang đã huy động từ nhiều nguồn 

để đầu tư xây dựng và hoàn thiện; 100% xã có trung tâm văn hóa thể thao đạt 

chuẩn, 100% thôn có Nhà văn hóa và khu thể thao thôn. Đối với tiêu chí nhà ở dân 

cư, 5 năm qua, huyện đã huy động các nguồn lực để chăm lo công tác an sinh xã 

hội, hỗ trợ xóa 289 nhà tạm, xây dựng mới và sửa chữa gần 1.600 nhà cho hộ 

chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, 244 nhà tránh bão lũ; không còn nhà tạm, 

98,7% nhà ở kiên cố và bán kiên cố. 

  Định hướng phát triển đến năm 2020: 

Tiếp tục giữ vững và phát triển xây dựng NTM ở huyện Hòa Vang, tập trung 

củng cố các HTX hiện có. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “ Công nghiệp - 

Dịch vụ - Nông nghiệp”. Tiếp tục thực hiện chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng 

ngành công nghiệp; giảm tương đối tỷ trọng ngành nông nghiệp. 

Ưu tiên đầu tư cho công nghiệp chế biến, chế tạo, như chế biến hải sản, thực 

phẩm, dệt may, da giày, vật liệu xây dựng, cơ khí, điện tử, cao su, hóa chất, theo 

công nghệ hiện đại, sạch, không gây ô nhiễm môi trường, với các sản phẩm có lợi 

thế so sánh và khả năng cạnh tranh trên thị trường, hướng tới xuất khẩu. 

Nâng cao hiệu quả sản xuất thủy sản, nông, lâm gắn với từng bước đô thị hóa 

một cách hợp lý các vùng nông thôn ngoại thành, chú trọng tạo vành đai thực 

phẩm, rau xanh, các loại hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu nhân dân thành phố, khu 

công nghiệp và khác du lịch đồng thời tạo môi trường và cảnh quan nông thôn 

sạch, đẹp. Xây dựng ngành nông nghiệp sạch. Phát triển ngành chăn nuôi (bao 

gồm cả nuôi trồng thủy sản); lấy chăn nuôi hộ gia đình làm nòng cốt; coi trọng 

giống gia súc, gia cầm. Phát triển công nghiệp sơ chế nông sản và các ngành công 

nghiệp dịch vụ nông thôn. Bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn nước. Khôi 

phục phát triển rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, củng cố và bảo vệ các khu bảo tồn 

thiên nhiên Hải vân, Sơn Trà, Bà Nà - Suối Mơ, giữ gìn môi trường biển. 
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14. Trang đầu tư nông nghiệp và xuất khẩu nông sản 

 Đầu tư nông nghiệp  

- Năm 2015, tổng vốn đầu tư theo giá so sánh thực hiện cho các ngành kinh tế 

là 23.875.130 triệu đồng, trong đó đầu tư cho ngành nông lâm nghiệp thủy sản là 

74.905 triệu đồng (chiếm 0,31% tổng vốn đầu tư toàn tỉnh). 

- Giai đoạn 2016 - 2020, để đầu tư phát triển nông nghiệp Thành phố Đà 

Nẵng Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư hiệu quả các công trình hạ tầng xã 

hội và dịch vụ nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; trong đó, ưu tiên đầu tư 

nâng cấp các công trình cấp nước sạch, thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở phục vụ 

nhân dân. Cùng với đó là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào 

các ngành nghề chủ lực, mũi nhọn của ngành nông nghiệp tỉnh. 

 Xuất khẩu nông sản: 

- Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn năm 2015 của thành phố đạt 1.186 

triệu USD. Trong đó: các mặt hàng nông sản chính xuất khẩu là: cà phê (380 

nghìn USD); thủy sản 145.395 nghìn USD), hàng nông sản khác (681 nghìn 

USD). 

- Theo “Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, Đà 

Nẵng đặt mục tiêu: xuất khẩu hàng hóa tăng trưởng bình quân 17-18%/năm giai 

đoạn 2016 - 2020 và đạt khoảng 14-15%/năm giai đoạn 2021-2030. Trong đó, 

tăng trưởng nhập khẩu thấp hơn 2-3% so với xuất khẩu. Thành phố dự kiến sẽ tăng 

tỷ trọng xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp và thủ công mỹ nghệ lên 80% năm 

2020 và 85% năm 2030, giảm dần tỷ trọng xuất khẩu nhóm hàng nông - lâm sản 

xuống còn 3% năm 2020 và 2% năm 2030; nhóm hàng thủy sản (đông lạnh và sơ 

chế) giảm dần tỷ trọng xuống còn 9% năm 2020 và 5,6% năm 2030. 

 

 

 


