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THÔNG BÁO NHANH 

kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố  

nhiệm kỳ 2020-2025 

------ 

Từ ngày 20/10 đến ngày 22/10/2020, tại Trường Chính trị thành phố Đà 

Nẵng, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ 

XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sau đây gọi là Đại hội) với sự tham 

gia của 349 đại biểu đại diện gần 60 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ. Đại hội có chủ 

đề: “Xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh 

đoàn kết và các động lực tăng trưởng; giữ vững quốc phòng an ninh; phấn đấu xây 

dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn, là đô thị sinh thái, 

hiện đại, thông minh và đáng sống”.  

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội đã 

hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội vinh dự được đồng chí Trương Hòa 

Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thay mặt Bộ 

Chính trị đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội; Đại hội vinh dự đón các đồng chí Bí 

thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành 

Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam anh em, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành 

phố qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh 

hùng lao động đến dự và chúc mừng Đại hội, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của 

Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan Trung ương và các tầng 

lớp Nhân dân dành cho Đại hội Đảng bộ thành phố. Đây là nguồn cổ vũ, động viên 

to lớn để Đảng bộ thành phố vững bước trong chặng đường mới. 

I. Công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 

2020 - 2025 

1. Về quá trình quá trình chuẩn bị và nội dung tiếp thu ý kiến góp ý vào các 

văn kiêṇ trình Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố 

Công tác chuẩn bị nội dung xây dựng văn kiện trình Đại hội có ý nghĩa quan 

trọng, qua đó đánh giá những việc làm được, chưa làm được, những hạn chế và bài 

học kinh nghiệm nhiệm kỳ 2015-2020; nhất là đưa ra được các nhiệm vụ đột phá, 

trọng tâm và khả thi dựa trên quan điểm nhất quán, khoa học để thực hiện trong 

nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đặc biệt quan tâm 

nội dung văn kiện. Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại 

hội gồm 23 thành viên, do đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương 

Đảng, Bí thư Thành ủy làm Trưởng Tiểu ban. Trên cơ sở đó, Tiểu ban Văn kiện đã 
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ban hành kế hoạch xây dựng văn kiện; thành lập Tổ Biên tập để tham mưu thực 

hiện. Việc xây dựng Báo cáo chính trị tiến hành qua 04 giai đoạn, đã tổ chức lấy ý 

kiến các cơ quan liên quan, thảo luận trong Tiểu ban Văn kiện; tổ chức lấy ý kiến 

các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ thành phố từ dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ 01 đến lần thứ 04 theo 

đúng kế hoạch đề ra; lấy ý kiến tham gia của các tầng lớp nhân dân; các nhà khoa 

học, văn nghệ sĩ; các tổ chức chính trị - xã hội, các chức sắc tôn giáo; xin ý kiến các 

ban, bô,̣ ngành Trung ương, tiếp thu trình Bộ Chính trị. 

2. Công tác tham mưu xây dựng Đề án nhân sự Đại hội lần thứ XXII Đảng 

bộ thành phố 

Trên cơ sở quy định của Trung ương, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành 

ủy đã thực hiện chặt chẽ quy trình 05 bước chuẩn bị về công tác nhân sự Đại hội lần 

thứ XXII Đảng bộ thành phố; xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ 

thành phố khóa XXII, Ủy ban kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn đại 

biểu dự Đại hội XIII của Đảng trình các cơ quan tham mưu giúp việc Trung ương và 

Bộ Chính trị cho ý kiến. 

3. Công tác tổ chức phục vụ Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố 

Tiểu Ban Tổ chức phục vụ Đại hội đã chuẩn bị tốt công tác tổ chức phục vụ 

Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố thời gian qua, lập kế hoạch và thực hiện 

chu đáo công tác thông tin tuyên truyền, trang trí, các ấn phẩm phục vụ Đại hội; các 

phương án tiếp đón, bảo vệ, bố trí nơi làm việc, phục vụ các đại biểu dự Đại hội và 

phương tiện phục vụ Đại hội; nội quy sinh hoạt của đại biểu dự Đại hội; về báo chí 

tham dự Đại hội và một số vấn đề có liên quan khác. 

Đặc biệt, tại buổi làm việc về báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội ngày 

22/9/2020, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc về chất 

lượng nội dung Báo cáo chính trị và công tác chuẩn bị nhân sự đúng quy trình , chặt 

chẽ, đủ điều kiêṇ để trình tại Đại hội.  

II. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI 

1. Kết quả bầu cử 

- Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, thực hiện đúng quy chế bầu cử trong 

Đảng, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 

2020-2025 gồm 51 đồng chí, trong đó tái cử 33 đồng chí; tham gia lần đầu 18 đồng 

chí. Cán bộ nữ 11 đồng chí, đạt tỉ lệ 21,56%; Cán bộ trẻ 06 đồng chí, đạt tỉ lệ 

11,76%. Cụ thể: 

(Xếp theo thứ tự ABC) 
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TT Họ và tên Chức vụ 

1 Đoàn Ngọc Hùng Anh 
Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, 

HĐND và UBND thành phố 

2 Nguyễn Hà Bắc Giám đốc Sở Công Thương 

3 Nguyễn Thị Cảnh Chánh án Tòa án nhân dân thành phố 

4 Võ Công Chánh 
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức 

Thành ủy 

5 Lê Trung Chinh Phó Bí thư Thành ủy 

6 Trần Đình Chung Phó Giám đốc Công an Thành phố 

7 Trần Chí Cường Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP 

8 Nguyễn Mạnh Dũng Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng 

9 Võ Ngọc Đồng Giám đốc Sở Nội vụ thành phố 

10 Lê Thị Mỹ Hạnh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy 

11 Trương Thị Hồng Hạnh Giám đốc Sở Du lịch 

12 Đoàn Xuân Hiếu Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy 

13 Mai Thị Ánh Hồng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy 

14 Nguyễn Văn Hùng Phó Chánh văn phòng Thành ủy 

15 Tô Văn Hùng Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường 

16 Vũ Quang Hùng Bí thư Quận ủy Liên Chiểu 

17 Hoàng Thị Thu Hương Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố 

18 Nguyễn Quốc Hương Chỉ huy trưởng BCH quân sự thành phố 

19 Lê Tùng Lâm Giám đốc Sở Xây dựng 

20 Phan Thị Thúy Linh Giám đốc Sở lao động- Thương binh và Xã hội 

21 Nguyễn Hữu Lợi Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy 

22 Trần Thắng Lợi Chánh Văn phòng Thành ủy 

23 Hồ Kỳ Minh Phó Chủ tịch UBND thành phố 

24 Nguyễn Duy Minh Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố 

25 Lê Quang Nam Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ 

26 Nguyễn Văn Phụng Giám đốc Sở Tài chính 

27 Nguyễn Thanh Quang Trưởng ban Ban dân vận Thành ủy 
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28 Nguyễn Văn Quảng Bí thư Thành ủy 

29 Nguyễn Bá Sơn Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố 

30 Phạm Nam Sơn Bí thư Huyện ủy Hòa Vang 

31 Phạm Trường Sơn 
Trưởng ban Ban quản lý khu CNC và các KCN 

Đà Nẵng 

32 Trần Phước Sơn Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

33 Trần Thị Thanh Tâm Bí thư Quận ủy Sơn Trà 

34 Đoàn Duy Tân Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố 

35 Nguyễn Quang Thanh Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 

36 Trần Công Thành 
Phó chỉ huy trưởng BCH Bộ đội biên phòng 

thành phố Đà Nẵng 

37 Ngô Xuân Thắng Bí thư Quận ủy Thanh Khê 

38 Nguyễn Thị Anh Thi Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn 

39 Lê Thị Bích Thuận Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

40 Nguyễn Thành Tiến Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố 

41 Cao Thị Huyền Trân Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố 

42 Lương Nguyễn Minh Triết Phó Bí thư Thành ủy 

43 Lê Minh Trung Phó Chủ tịch HĐND thành phố 

44 Lê Văn Trung Giám đốc Sở Giao thông Vận tải 

45 Lương Công Tuấn Chánh thanh tra thành phố 

46 Nguyễn Đình Khánh Vân Chủ tịch Hội Nông dân thành phố 

47 Vũ Xuân Viên Giám đốc Công an thành phố 

48 Nguyễn Đình Vĩnh 
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo 

Thành ủy 

49 Nguyễn Ngọc Vũ Giám đốc Đại học Đà Nẵng 

50 Phạm Tấn Xử Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố 

51 Ngô Thị Kim Yến Giám đốc Sở Y tế 

 

- Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII 

đã tiến hành bầu 14 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Thành uỷ. Cụ thể: 

(1) Đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy  
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(2) Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư Thành ủy 

(3) Đồng chí Lê Trung Chinh - Phó Bí thư Thành ủy 

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ 

(4) Đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh 

(5) Đồng chí Nguyễn Quốc Hương 

(6) Đồng chí Nguyễn Thanh Quang 

(7) Đồng chí Hồ Kỳ Minh 

(8) Đồng chí Vũ Xuân Viên 

(9) Đồng chí Võ Công Chánh 

(10) Đồng chí Ngô Xuân Thắng 

(11) Đồng chí Lê Minh Trung 

(12) Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh 

(13) Đồng chí Vũ Quang Hùng 

(14) Đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh 

- Hội nghị đã bầu Ủy ban kiểm tra Thành ủy khóa XXII gồm 10 đồng chí, 

cụ thể: 

(1) Đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT 

Thành ủy. 

(2) Đồng chí Lê Đình Cường 

(3) Đồng chí Trần Văn Đông 

(4) Đồng chí Trà Duy Hải 

(5) Đồng chí Mai Thị Ánh Hồng 

(6) Đồng chí Phạm Thị Thảo Nguyên 

(7) Đồng chí Phan Văn Quang 

(8) Đồng chí Phạm Đình Quang 

(9) Đồng chí Lương Thị Ngọc 

(10) Đồng chí Lương Công Tuấn 

- Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đaị biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng gồm 18 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Cụ thể: 

Đại biểu chính thức (18 đồng chí) 

(1) Đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy 

(2) Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư Thành ủy 
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(3) Đồng chí Lê Trung Chinh - Phó Bí thư Thành ủy 

(4) Đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh 

(5) Đồng chí Nguyễn Quốc Hương 

(6) Đồng chí Nguyễn Thanh Quang 

(7) Đồng chí Hồ Kỳ Minh 

(8) Đồng chí Vũ Xuân Viên 

(9) Đồng chí Võ Công Chánh 

(10) Đồng chí Ngô Xuân Thắng 

(11) Đồng chí Lê Minh Trung 

(12) Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh 

(13) Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng 

(14) Đồng chí Hoàng Thị Thu Hương 

(15) Đồng chí Trần Thắng Lợi 

(16) Đồng chí Phạm Nam Sơn 

(17) Đồng chí Trần Phước Sơn 

(18) Đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ 

Đại biểu dự khuyết (01 đồng chí) 

(01) Đồng chí Nguyễn Duy Minh 

2. Tại Đại hội, có 20 ý kiến phát biểu tham luận trực tiếp trên tổng số 36 tham 

luận gửi về Đại hội, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết và trách nhiệm cao. 

Các đại biểu đã tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi; nhiều ý kiến tham luận được 

chuẩn bị công phu, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của nhiệm kỳ 

tới. Trên cơ sở đó, Đại hội đã nhất trí thông qua: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm 

điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI và góp 

nhiều ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội, 

cùng các nội dung quan trọng khác. Đại hội đánh giá cao các văn kiện được chuẩn bị 

công phu, nghiêm túc, bố cục chặt chẽ, nội dung sát với đặc điểm, tình hình và yêu 

cầu xây dựng, phát triển thành phố trong giai đoạn mới.  

Đặc biệt, Đại hội đã quán triệt sâu sắc và tiếp thu đầy đủ tinh thần các dự thảo 

văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng, các bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ 

tịch nước, các ý kiến góp ý của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, 

ngành Trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, các nhà 

khoa học, nhân si ,̃ trí thức, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; qua đó, đã 

đánh giá, phân tích một cách toàn diện, đúng mức những kết quả đạt được, thẳng 

thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh 
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nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI. Đồng 

thời, xác định rõ quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và 

các giải pháp cơ bản trong nhiệm kỳ đến. Có thể khẳng định, các văn kiện trình tại 

Đại hội là kết quả của trí tuệ tập thể, thể hiện khát vọng, tầm nhìn và quyết tâm phát 

triển Đà Nẵng trong tương lai. 

3. 100% đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội, với 

những nội dung chủ yếu sau: 

3.1. Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ 

thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 

Đại hội khẳng định: Năm năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách 

thức, nhưng Đảng bộ, quân và dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những 

kết quả quan trọng. Cơ bản là thành phố giữ được ổn định, nhân dân đồng thuận, 

kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh được củng cố, công tác xây dựng 

Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Đặc biệt, trước những khó khăn, thách 

thức mới, thành phố đã kịp thời điều chỉnh, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo 

theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, quyết tâm khắc phục những hạn chế 

trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; vừa tập trung giải quyết những vấn đề có tính cơ 

bản, bền vững; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tháo gỡ từng bước 

các vấn đề phức tạp nảy sinh, nhất là thời điểm sau Thông báo số 292-TB/UBKTTW 

ngày 21/9/2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; huy động sức mạnh tổng hợp của 

khối đại đoàn kết toàn dân và các nguồn lực để đầu tư phát triển thành phố; đẩy 

mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng nguồn thu cho ngân sách. Nhờ đó, 

kinh tế duy trì được nhịp độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng 

hướng; chất lượng tăng trưởng một số mặt được cải thiện, môi trường đầu tư thông 

thoáng. Hoạt động đối ngoại được mở rộng; các chỉ số về tính hấp dẫn, tính cạnh 

tranh địa phương, chỉ số phát triển con người được duy trì trong nhóm các địa 

phương dẫn đầu của cả nước. Đặc biệt, thành phố đã nỗ lực, bình tĩnh, quyết tâm và 

có nhiều biện pháp sáng tạo trong công tác phòng chống dịch COVID-19, duy trì 

hoạt động sản xuất kinh doanh, khôi phục kinh tế và đảm bảo đời sống nhân dân. 

Với ý thức trách nhiệm, tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, Đại hội 

đã thẳng thắn kiểm điểm, đánh giá những yếu kém, khuyết điểm và chỉ ra nguyên 

nhân dẫn đến hạn chế, yếu kém, nhất là nguyên nhân chủ quan; đồng thời rút ra một 

số bài học kinh nghiệm sâu sắc cho nhiệm kỳ tới. 

3.2. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, 

Đại hội nhất trí: 

Quan điểm: Quán triệt, thực hiện xuyên suốt quan điểm phát triển đã được 

Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định, trọng tâm là: Tăng cường xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ 

ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính 
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quyền; phát huy cao độ truyền thống văn hóa, cách mạng, tinh thần tiên phong, đoàn 

kết, khát vọng phát triển, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường của người Đà Nẵng, 

xem đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng và 

phát triển thành phố. Tập trung đổi mới căn bản mô hình phát triển kinh tế, chú 

trọng phát triển theo chiều sâu, kết hợp với phát triển theo chiều rộng một cách hợp 

lý; phát triển nhanh và bền vững, có bản sắc riêng, tạo động lực và nguồn lực cho sự 

phát triển thành phố trong giai đoạn mới. 

Mục tiêu tổng quát đến năm 2025: Xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống 

chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong trong đổi mới và phát triển, đưa thành 

phố Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn 

của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm 

miền Trung - Tây Nguyên; quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo 

đảm vững chắc; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, 

hiện đại. 

Tầm nhìn đến năm 2030: Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong 

những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, hướng đến đô thị sinh thái, hiện 

đại, thông minh và đáng sống; người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn 

đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo. 

 Phương châm thực hành: Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Hành động.   

Nhiệm vụ trọng tâm, đột phá: Đại hội đã xác định thực hiện 03 nhiêṃ vu ̣troṇg 

tâm, đột phá, cụ thể: 

- Một là, xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị 

trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển; nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh và bền 

vững. 

- Hai là, thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch 

COVID-19, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố. Đổi mới mạnh 

mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là phát triển mạnh công 

nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin, gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp 

sáng tạo, thành phố thông minh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực 

mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số. 

- Ba là, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 

119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính 

quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. 

Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025: 

- Hằng năm, có từ 80% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được xếp loại chất 

lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; giảm dần số tổ chức đảng, đảng viên không 
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hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật. Số lượng đảng viên mới được kết nạp hằng 

năm đạt từ 2,5-3% so với số lượng đảng viên đầu năm. 

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2020-2025 

tăng 9-10%/năm (dịch vụ tăng 8,5-9,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 11-11,5%; 

nông nghiệp tăng 2-3%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 11-11,5%). 

- GRDP bình quân đầu người đạt 5.000 - 5.500 USD. 

- Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn tăng 9-10%/năm, với tổng vốn 

đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 ước đạt 260-270 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn 

ngân sách nhà nước ước đạt 53-60 nghìn tỷ đồng, chiếm 20-22%. 

- Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 7-10%/năm. 

- Tỷ lệ tăng dân số bình quân 2,4%/năm (tăng tự nhiên giữ mức 1,0-1,2%). 

- Đến cuối năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%. 

- Đến cuối năm 2025, không còn hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn đa 

chiều của thành phố. 

- Duy trì 100% phường, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm 

y tế đến năm 2025 đạt 99%. 

- Đến cuối năm 2025, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó 

có ít nhất 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.  

- Đến năm 2025, trên 90% nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý 

đạt tiêu chuẩn; duy trì 100% nước thải công nghiệp được thu gom và xử lý tập trung 

đạt chuẩn xả thải; chỉ số chất lượng không khí (AQI) < 100. 100% chất thải rắn sinh 

hoạt được thu gom và xử lý hợp vệ sinh; 15% chất thải rắn sinh hoạt được tái sử 

dụng, tái chế; 100% phường, xã trên địa bàn thành phố tổ chức phân loại chất thải 

rắn sinh hoạt tại hộ gia đình; 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ quan, 

tổ chức thực hiện phân loại chất thải rắn. 

- Đến năm 2025, duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 47%. 

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Đại hội thông qua 03 nhóm nhiệm vụ , giải 

pháp chủ yếu với cácnhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ tới cần tập trung 

thực hiện, gồm: Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng 

cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng chính quyền liêm 

chính, phục vụ; phát huy dân chủ, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội; về phát triển kinh tế - xã hội; về quốc phòng - an ninh, trật tự 

an toàn xã hội và cải cách tư pháp. 

4. Đại hội thảo luận tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phốvới 07 

chương trình cụ thể trên các mặt, lĩnh vực công tác, trong đó chỉ rõ mục tiêu, nhiệm 
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vụ và giải pháp, thời gian hoàn thành, cơ quan chỉ đạo, cơ quan thực hiện từng 

chương trình gồm: 

- Khẩn trương cụ thể hóa triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá 

nhiệm kỳ 2020-2025; 

- Tiếp tục đầu tư, thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, có lợi thế 

cạnh tranh, tạo động lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững; 

- Phát triển văn hóa - xã hội tương xứng với phát triển kinh tế , chú trọng xây 

dựng con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện, làm nền tảng xây dựng thành phố an 

bình, đáng sống; 

- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm, phù hợp với quy 

hoạch tổng thể thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;  

- Tăng cường quan hệ, phối hợp tốt với các cơ quan Trung ương trong triển 

khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; 

- Đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển trong nước và quốc tế; 

- Giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đẩy mạnh 

cải cách tư pháp. 

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân thành phố, Ban 

Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI tổng kết, đánh giá nghiêm túc việc lãnh 

đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ XXI và đề ra phương hướng nhiệm kỳ 

Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tin 

tưởng với truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, phát huy phẩm chất anh 

hùng, tự lực, tự cường, toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố nỗ lực, phấn đấu vượt 

qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII, xây 

dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, trở thành trung tâm kinh tế - 

xã hội lớn, là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống. 

IV. Định hướng tuyên truyền thời gian tới  

1. Thông tin, tuyên truyền đậm nét về các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn 

thành phố, các sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật, nhằm tạo sự ổn định tư tưởng 

trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân thành phố. Đồng thời, tuyên truyền 

kết quả Đại hội và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII 

Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; Các hoạt 

động chào mừng thành công Đại hội, không khí vui tươi, hân hoan, phấn khởi về kết 

quả thành công Đại hội... 

2. Tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ 

thị của Trung ương, của Thành ủy, về quy định về trách nhiệm nêu gương của cán 

bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, gắn với 
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việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết 

Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tuyên truyền kết 

quả Đại hội Thi đua yêu nước thành phố và các phong trào thi đua yêu nước hướng 

tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc 

phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố 

và của cả nước.  

3. Tiếp tục tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép vừa 

bảo đảm phòng, chống COVID-19, vừa phát triển kinh tế, xã hội; các hoạt động hỗ 

trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; các hoạt 

động xúc tiến thương mại, tạo môi trường thông thoáng cho các hoạt động xuất nhập 

khẩu, thương mại, du lịch, dịch vụ... 

4. Kịp thời nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn; 

chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời định hướng, đấu tranh, 

phản bác lại những tư tưởng, dư luận xã hội trái chiều, các luận điệu xuyên tạc, các 

thông tin xấu độc trên mạng xã hội của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính 

trị./. 
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