Lộ trình phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng khá dài với bề dày lịch sử khá phong phú, nhưng điểm nhấn nổi
bật về chiến lược phát triển là Nghị quyết số 33 NQ/TW ngày 16/10/2003 của Bộ Chính Trị về xây dựng và
phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “trong đó Đà Nẵng
được xác định là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ của miền trung và
của cả nước”. Vị thế và yêu cầu đặt ra cho Đà Nẵng trước thời kỳ đổi mới và hội nhập là không chỉ phát
triển nội tại của thành phố mà còn đóng vai trò hạt nhân thúc đẩy tăng trưởng, tạo động lực phát triển cho
khu vực và cả nước.
Là thành phố loại I trực thuộc trung ương, thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam, nằm ở trung độ
giữa Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng gồm vùng đất liền và quần đảo trên Biển Đông
diện tích tự nhiên 1283,42km2, 30 km bờ biển với 6 quận, gồm các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Ngũ Hành
Sơn, Sơn Trà, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, và 2 huyện: Huyện Hòa Vang và huyện đảo Hoàng Sa.
Đà Nẵng nằm ở trung điểm của bốn di sản văn hóa thế giới: Động Phong Nha - Kẻ Bàng; Cố đô Huế; Phố
cổ Hội An; Khu đền tháp Mỹ Sơn. Tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây xác định Đà Nẵng là điểm cuối cửa
ngõ giao lưu quốc tế hướng ra Thái Bình Dương của sáu tỉnh Duyên hải miền trung Tây Nguyên Việt Nam
và các nước Lào, Myanma, Đông Bắc Thái Lan.
Với ví trí địa lí thuận lợi mà thiên nhiên ban tặng sẽ là điều kiện tiên quyết và cơ hội tốt nhất để Đà Nẵng
tiếp tục khẳng định và phát huy tiềm năng thế mạnh của mình tạo đà cất cánh phát triển nền kinh tế công
nghiệp dịch vụ đa dạng ở một tầm cao mới, nhất là thời cơ hội nhập khi hiệp định xuyên Thái Bình Dương
TPP có hiệu lực và đi vào cuộc sống trong thời gian tới.

