Đà Nẵng đang trong quá trình bứt phá vượt tốc độ tăng trưởng năm 2015 với Tổng sản phẩm trên địa bàn
(GRDP, giá so sánh 2010) tăng 9-10%; Nghị quyết số 01- NQ/TU Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần
thứ X X I về phương hướng nhiệm vụ năm 2016 đã xác định cơ cấu kinh tế thành phố Đà Nẵng (giai đoạn
(2016-2021) theo hướng “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp”.Theo đó, đồng thời với phát triển dịch
vụ, bước đi cụ thể về phát triển công nghiệp luôn được xem là bản lề, cần có bước đột phá để đạt chỉ tiêu giá
trị công nghiệp tăng từ 11-12% /năm. Qua đó tiếp tục thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Giải pháp ưu
tiên hàng đầu là nâng dần chất lượng nền kinh tế công nghiệp, trong đó đối với các dự án đầu tư sẵn có trong
khu công nghiệp cần có sự chọn lựa phương thức đổi mới thiết bị công nghệ của dự án đầu tư hiện có để tạo
ra nhiều sản phẩm có hàm lượng chất lượng công nghệ cao mang thương hiệu Đà Nẵng đủ sức cạnh tranh
trên thị trường và hội nhập quốc tế ; Có giải pháp phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ để thúc đẩy
ngành công nghiệp phát triển bền vững;
Về không gian phát triển: Ngoài khu công nghệ cao, khu Công nghệ thông tin tập trung và sáu khu công
nghiệp hiện có, trong năm 2016 thành phố đã xúc tiến quy hoạch thêm các khu công nghiệp tập trung về
hướng Tây Nam thành phố (huyện Hòa Vang) với trên 1570 ha đất bao gồm các khu công nghiệp Hòa Cầm
giai đoạn 2: 150 ha, khu công nghiệp Hòa Nhơn 500 ha, khu công nghiệp Hòa Sơn 240 ha, khu công nghiệp
Hòa Ninh 680 ha. Thành phố Đà Nẵng đang kêu gọi và dành mọi sự ưu ái cho các nhà đầu tư kinh doanh,
phát triển hạ tầng khu công nghiệp mong các nhà đầu tư hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội này để tham gia
đầu tư phát triển hạ tầng các khu công nghiệp.
Ngoài ra lợi thế so sánh của Đà Nẵng trong đó đáng chú trọng là phát triển kinh tế biển một cách đa dạng
bao gồm khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên biển như khai thác nguồn lợi thủy sản, công nghiệp đóng
tàu, dịch vụ cảng biển, du lịch biển…
Trong một hướng khác Đà Nẵng đang tiếp tục phát huy lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng cao, thông qua
hình thức liên kết với nước ngoài: Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Mỹ… để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
cao sát với yêu cầu thực tiễn, có hàm lượng khoa học công nghệ cao để chủ động hội nhập với nội tại của
nền kinh tế, khu vực và quốc tế.
Bộ máy công chức quản lý nhà nước của Ban quản lý các KCN & CX Đà Nẵng không chỉ đơn thuần là cơ
quan quản lý, mà được chuyển biến manh mẽ theo hướng chủ yếu là phục vụ dự án đầu tư: đội ngũ cán
bộ, công chức đã có nhiều năm tiếp cận và trãi nghiệm thực tiễn áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý
được đào tạo từ các hệ thống giáo dục trong và ngoài nước với trình độ năng lực mang tính chuyên nghiệp
cao, tại Ban quản lý các KCN & CX Đà Nẵng đang thúc đẩy mạnh mẽ việc cải cách thủ tục hành chính tạo
thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, theo chủ trương của Thành ủy, UBND thành phố trong việc thực hiện “Năm
doanh nghiệp”, “Năm Văn hóa, Văn minh đô thị”, chắc chắn sẽ là yếu tố góp phần làm hài lòng cho nhà
đầu tư và sẽ tiếp tục phát huy ngọn cờ đầu trong chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thành phố trong những
năm đến.
Dân gian có câu: “Trăm nghe không bằng một thấy !.”. Vậy kính mời Quý khách, Quý nhà đầu tư hãy
đến với Đà Nẵng để trãi nghiệm một thành phố yên bình, không ngừng vươn lên với tiềm năng, triển vọng
và sức sống mới, cảm nhận đây chính là nơi “đất lành chim đậu” để đặt niềm tin và quyết định dự án đầu
tư của mình vào Đà Nẵng./.

