
TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP 

NGHỊ QUYẾT VÀ CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XXII ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ, 

NHIỆM KỲ 2020-2025 

----- 

Để giúp cán bộ , đảng viên và nhân dân học tập , nắm vững, hiểu sâu hơn về 

những nội dung cơ bản của Nghị quyết và  Chương trình hành đôṇg thưc̣ hiêṇ Nghị 

quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bô ̣thành phố , nhiêṃ kỳ 2020-2025, góp phần 

nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống; Ban Tuyên giáo Thành ủy biên soạn 

Tài liệu hỏi - đáp về Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành 

phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025 (gồm 22 câu hỏi - đáp), để sử dụng trong học 

tập, sinh hoạt chi bộ, đăng tải trên các báo, đài nhằm phổ biến rộng rãi trong nhân 

dân. 

 

LỜI GIỚI THIỆU 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội 

đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đƣợc sự 

đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng, từ ngày 20 đến ngày 

22/10/2015, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần 

thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự Đại hội có 349 đại biểu chính thức, đại diện 

cho gần 60.000 đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó 

Thủ tƣớng Thƣờng trực Chính phủ Trƣơng Hòa Bình dự và chỉ đạo đại hội. Cùng 

dự Đại hội có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên 

Thƣờng trực Ban Bí thƣ; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thƣ Trung ƣơng Đảng, Giám 

đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh , Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung 

ƣơng; cùng đại diện lãnh đạo các ban , bộ ngành Trung ƣơng, các vị lão thành cách 

mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động. 

Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 đƣợc 

tiến hành vào thời điểm đất nƣớc trải qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 

năm thực hiện Cƣơng lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cƣơng lĩnh (bổ sung, phát 

triển năm 2011), Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 đạt nhiều thành 

tựu quan trọng, tạo tiền đề để thành phố cùng cả nƣớc phát triển nhanh và bền 

vững. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI 

Đảng bộ thành phố; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chƣơng trình hành 

động của nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng cho 

chặng đƣờng phát triển của Đà Nẵng trong thập niên thứ 3 của thế kỷ XXI. 

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 

51 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất vào chiều ngày 21/10/2020, Ban Chấp hành 

Đảng bộ thành phố bầu 14 đồng chí vào Ban Thƣờng vụ Thành ủy khóa XXII, 

nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Phó Bí thƣ Thƣờng trực 

Thành ủy khóa XXI đƣợc bầu giữ chức Bí thƣ Thành ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 

2020-2025. Các đồng chí: Lƣơng Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Ban Thƣờng vụ 
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Thành ủy khóa XXI, Bí thƣ Quận ủy Hải Châu và đồng chí Lê Trung Chinh - Ủy 

viên Ban Thƣờng vụ Thành ủy khóa XXI, Phó Chủ tịch Thƣờng trực UBND thành 

phố làm Phó Bí thƣ Thành ủy khóa XXII. 

 

TÀI LIỆU 22 CÂU HỎI - ĐÁP 

(Tương ứng với kỳ Đaị hôị lần thứ XXII) 

 

Câu 1: Chủ đề và phương châm của Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ 

thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 là gì? 

Trả lời: 

Chủ đề của Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 

2020-2025 đƣợc xác định là: “Xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững 

mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết và các động lực tăng trƣởng; 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”. 

Chủ đề của Đại hội cũng là tiêu đề của Báo cáo chính trị - cách tiếp cận 

trong xác định chủ đề của Đại hội lần thứ XXII là đi từ một số thành tố quan trọng 

và sát với những vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn cho nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ đề 

này có sự kế thừa, bổ sung và hoàn thiện 04 thành tố của chủ đề Đại hội lần thứ 

XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Chủ đề của Đại hội lần thứ XXII cũng đầy đủ gồm 04 

thành tố (chủ đề Đại hội lần thứ XXI: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; 

phát huy sức mạnh đồng thuận; huy động mọi nguồn lực để phát triển thành phố 

Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại); thể hiện tƣ duy, định hƣớng mới 

về phƣơng hƣớng, mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố theo tinh thần Nghị 

quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị và trƣớc những thay đổi lớn của bối cảnh và 

thực tiễn tình hình những năm đến. 

Đại hội lần thƣ́ XXII đã đƣa ra phƣơng châm là: Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu 

gương - Hành động; trong đó, điểm mới đƣợc xác định đây là phƣơng châm cho cả 

nhiệm kỳ Đại hội , chứ không phải là phƣơng châm trong thời gian diễn ra Đại hội 

nhƣ các nhiệm kỳ trƣớc đó. 

 

Câu 2: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020 như thế 

nào? 

Trả lời: 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đa ̃

đề ra 14 chỉ tiêu cơ bản để thực hiện. Qua 5 năm thực hiện đã đạt đƣợc kết quả  

nhƣ sau: 

- Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) ƣớc tăng bình quân 

4%/năm (NQ: 8-9%/năm) (giai đoạn 2016-2019 ước tăng 7,5%/năm; tuy nhiên, do 

ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên GRDP năm 2020 ước giảm 9,3% so năm 

2019, dẫn đến tăng trưởng GRDP giai đoạn 2016-2020 chỉ đạt 4%/năm). 
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- Năm 2020, GRDP bình quân đầu ngƣời ƣớc đạt 3.693 USD (NQ: 4.000-

4.500 USD) (năm 2019 ước đạt 95,7 triệu đồng - tương đương 4.095 USD - đạt chỉ 

tiêu Nghị quyết đề ra; năm 2020 sụt giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-

19). 

- Cơ cấu GRDP đến năm 2020 ƣớc đạt: Dịch vụ 65%; công nghiệp - xây 

dựng 22,3%; nông nghiệp 2,3%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 10,4% (NQ: 

Dịch vụ: 63-65%; công nghiệp - xây dựng: 35-37% và nông nghiệp: 1-2%). 

- Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ ƣớc tăng 4,7%/năm; công nghiệp - xây 

dựng ƣớc tăng 2,4%/năm; nông nghiệp ƣớc tăng 3,2%/năm. 

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ƣớc tăng 5,2%/ năm (NQ: 15-16%/năm). 

- Tổng thu ngân sách nhà nƣớc ƣớc tăng 5,5%/năm (NQ: 5-8%/năm). 

- Tổng vốn đầu tƣ phát triển tăng 3,7%/năm (NQ: 9-10%/năm). 

- Năm 2020, giảm tỷ suất sinh ƣớc đạt 0,12‰ (NQ: 0,1‰). 

- Năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề ƣớc đạt 55% (NQ: 50-55%), tỷ 

lệ tạo việc làm tăng thêm ƣớc đạt 4,2%/năm (NQ: 4-5%/năm). 

- Tỷ lệ hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn thành phố đến cuối năm 2020 

giảm còn 2,04%. 

- Đến cuối năm 2020, tỷ lệ dân cƣ thành thị sử dụng nƣớc sạch đạt 100% 

(NQ: 95-100%); tỷ lệ dân cƣ nông thôn sử dụng nƣớc hợp vệ sinh đạt 98% (NQ: 

95-100%); tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị đƣợc thu gom đạt 95% (NQ: 95-98%). 

- Bình quân hằng năm phát triển 1.837 đảng viên mới, đạt 92% (NQ: 2.000 

đảng viên). 

Nhƣ vậy, có 07/12 chỉ tiêu thực hiện đạt và vƣợt Nghị quyết (không kể 03 

chỉ tiêu về giá trị sản xuất) và 05 chỉ tiêu chƣa đạt: Tổng sản phẩm trên địa bàn 

(GRDP); GRDP bình quân đầu ngƣời; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa; tổng vốn 

đầu tƣ phát triển; chỉ tiêu phát triển đảng viên hằng năm. 

 

Câu 3: Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII đã nhận định về những thành tựu 

trong 5 năm 2015-2020 ra sao? 

Trả lời: 

Đại hội khẳng định 5 năm 2015-2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, 

thách thức, Đảng bộ, quân và dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu, đạt đƣợc nhiều kết 

quả quan trọng. Kinh tế duy trì đƣợc nhịp độ tăng trƣởng khá; môi trƣờng đầu tƣ 

đƣợc cải thiện. Ba đột phá về phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả khá rõ nét, trong 

đó ngành dịch vụ, nhất là du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thƣơng hiệu 

và khả năng cạnh tranh quốc tế. Hạ tầng kinh tế - xã hội đƣợc quan tâm đầu tƣ, góp 

phần thay đổi diện mạo đô thị theo hƣớng văn minh, hiện đại. Lĩnh vực văn hóa - 

xã hội, xây dựng và phát triển con ngƣời Đà Nẵng đạt đƣợc nhiều tiến bộ. 

Đặc biệt, trƣớc tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố 

đã nỗ lực, bình tĩnh, quyết tâm và có nhiều biện pháp sáng tạo trong công tác 
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phòng, chống dịch, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, khôi phục kinh tế và 

đảm bảo đời sống nhân dân. Quốc phòng, an ninh đƣợc giữ vững; hoạt động đối 

ngoại đƣợc mở rộng, góp phần khẳng định vị thế của thành phố. Công tác xây dựng 

Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân 

đƣợc củng cố, tăng cƣờng; tiếp tục khẳng định Đảng bộ Đà Nẵng là Đảng bộ 

mạnh, đoàn kết, thống nhất cao, nhân dân Đà Nẵng kiên cƣờng, tự hào và luôn 

đồng hành với thành phố. 

 

Câu 4: Từ việc chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân của nhiệm kỳ qua, Nghị 

quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đã rút ra những bài học kinh 

nghiệm gì? 

Trả lời: 

Qua quá trình lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020, 

Đảng bộ thành phố đã rút ra 05 bài học kinh nghiệm sau: 

- Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới phƣơng thức lãnh 

đạo, phong cách, lề lối làm việc; giữ vững các nguyên tắc cơ bản của Điều lệ 

Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh, 

nêu gƣơng của ngƣời đứng đầu. Trong lãnh đạo, quản lý, điều hành phải bám sát, 

cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp đã đề ra, hành động quyết liệt, sáng tạo, hiệu 

quả và vận dụng đúng các quy định pháp luật. Tăng cƣờng kỷ luật, kỷ cƣơng; 

thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, kịp thời phát 

hiện, chấn chỉnh, xử lý những thiếu sót, vi phạm ngay từ đầu. 

- Phát huy dân chủ, thƣờng xuyên xây dựng và củng cố sự đoàn kết, thống 

nhất trong cấp ủy, đồng thuận trong xã hội; đặc biệt, sau những sai lầm, khuyết 

điểm đƣợc chỉ ra, Ban Thƣờng vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố 

đã quyết tâm, bản lĩnh, đoàn kết, lắng nghe ý kiến của nhân dân, các tổ chức chính 

trị - xã hội và cộng đồng doanh nghiệp; kịp thời có các giải pháp khắc phục ngay 

các hạn chế và giải quyết hiệu quả các vƣớng mắc phát sinh từ thực tiễn. 

- Kiên định mục tiêu phát triển bền vững, đặt lợi ích của ngƣời dân và thành 

phố lên hàng đầu. Đánh giá và nhận định đúng, đầy đủ, kịp thời tình hình, nhất là 

các vấn đề mới nảy sinh để có những quyết sách, giải pháp phù hợp, đột phá và tổ 

chức thực hiện nhanh chóng, quyết liệt, có hiệu quả. 

- Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội, xây dựng thành phố Đà Nẵng phải thực sự là điểm đến an toàn, thân thiện, 

tạo môi trƣờng thuận lợi cho phát triển nhanh và bền vững. 

- Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ƣơng và các địa 

phƣơng bạn; mạnh dạn đề xuất các ý tƣởng có tầm nhìn, các cơ chế, chính sách đặc 

thù và quyết tâm chính trị cao để xây dựng và phát triển thành phố. 

 

Câu 5: Quan điểm chỉ đaọ phát triển  trong giai đoạn 2020-2025 đươc̣ Đaị 

hôị lần thứ XXII Đảng bô ̣thành phố xác định là gì? 
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Trả lời: 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII đã nhất trí đề ra quan điểm xây dựng và 

phát triển, đó là: “Quán triệt, thực hiện xuyên suốt quan điểm phát triển đã đƣợc 

Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) xác định, trọng tâm là: 

Tăng cƣờng xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 

của Đảng bộ ngang tầm nhiệm vụ; tăng cƣờng hiệu lực, hiệu quả quản lý của các 

cấp chính 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 cƣờng của 

ngƣời 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”. 

 

Câu 6: Đại hội lần thứ XXII Đảng bô ̣thành phố đã xác định những mục tiêu 

tổng quát nào cho nhiệm kỳ đến? 

Trả lời: 

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2025 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, đƣa thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp 

sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nƣớc, là hạt nhân của chuỗi đô thị 

và cực tăng trƣởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; quốc phòng 

- an ninh và chủ quyền biển, đảo đƣợc 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 là: “Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một 

trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nƣớc, hƣớng đến đô thị sinh thái, 

hiện đại, thông minh và đáng sống; ngƣời dân có mức sống thuộc nhóm địa 

phƣơng dẫn đầu cả nƣớc với chất lƣợng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và 

sáng tạo; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo đƣợc đảm bảo vững chắc”. 

 

Câu 7: Đại hội lần thứ XXII Đảng bô ̣thành phố xác định những nhiệm vụ 

trọng tâm, đột phá là gì? 

Trả lời: 

Đại hội đã đƣa ra 03 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, đó 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 lƣợng đội ngũ cán 

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

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ảnh hƣởng của đại dịch 

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

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

mạnh công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin, gắn với đẩy nhanh xây 
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dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh; đề xuất hình thành 

Trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực tại thành phố Đà Nẵng tạo nền tảng thúc đẩy 

phát triển các ngành, lĩnh vực mới có giá trị gia tăng cao. 

- 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. 

 

Câu 8: Đại hội lần thứ XXII Đảng bô ̣thành phố xác điṇh các chỉ tiêu chủ 

yếu đến nào đến năm 2025? 

Trả lời: 

Đaị hôị lần thứ XXII Đảng bô ̣thành phố đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu sau: 

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

lƣợng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; giảm dần số tổ chức đảng, đảng viên không 

hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật. Số lƣợng đảng viên mới đƣợc kết nạp hằng 

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

- Tốc độ tăng trƣởng 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 ngƣời đạt 5.000-5.500 USD. 

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

vốn đầu tƣ phát triển giai 67 đoạn 2021-2025 ƣớc đạt 260-270 nghìn tỷ đồng, trong 

đó vốn ngân sách nhà nƣớc ƣớc 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% phƣờng, 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. 

- Duy trì tỷ lệ số hộ dân đƣợc sử dụng nƣớc sạch, hợp vệ sinh đạt 100%. 

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

đạt tiêu chuẩn; duy trì 100% nƣớc thải công nghiệp đƣợc thu gom và xử lý tập 

trung đạt chuẩn xả thải; chỉ số chất lƣợng không khí (AQI) < 100. 100% chất thải 

rắn sinh hoạt đƣợc thu gom và xử lý hợp vệ sinh; 15% chất thải rắn sinh hoạt đƣợc 

tái sử dụng, tái chế; 100% phƣờng, xã trên địa bàn thành phố 68 tổ chức phân loại 

chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình; 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch 
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vụ, cơ quan, tổ chức thực hiện phân loại chất thải rắn. 

- Đến năm 2025, 100% khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nƣớc thải 

tập trung đạt chuẩn. 

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

 

Câu 9: Những nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng Đảng được Đại hội lần 

thứ XXII Đảng bộ thành phố xác điṇh như thế nào? 

Trả lời: 

- Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tƣ tƣởng và đạo đức. Tích 

cực học tập, nâng cao nhận thức, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng của Đảng gắn kết chặt chẽ 

với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy và xây dựng đội 

ngũ cán bộ. Thƣờng xuyên nắm bắt diễn biễn tƣ tƣởng của cán bộ, đảng viên. Xây 

dựng lý luận sắc bén và chủ động chuẩn bị các phƣơng án, biện pháp sát với tình 

hình để chủ động đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, luận điệu 

xuyên tạc của thế lực thù địch. 

- Hoàn thiện sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế, phù hợp với mô hình 

chính quyền đô thị. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các hệ thống quy định, quy chế về 

công tác tổ chức, bộ máy: Quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng 

cấp, từng ngành; phân định rõ tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn; quy 

định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của ngƣời đứng đầu, xử lý nghiêm ngƣời sai 

phạm, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hƣu; quy định rõ cơ chế ủy quyền, 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khi đƣợc phân cấp, ủy quyền. 

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; tuân 

thủ thực hiện Đề án nhân sự Đại hội, đảm bảo sự chuyển giao giữa các thế hệ, không 

để hụt hẫng; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm 

nhiệm vụ. Đổi mới phƣơng thức lãnh đạo; giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong 

Đảng; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy, trách nhiệm nêu gƣơng 

của cán bộ, đảng viên, nhất là ngƣời đứng đầu; đẩy mạnh cải cách hành chính trong 

Đảng, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành. 

- Tăng cƣờng sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với công tác kiểm tra, 

giám sát, dân vận, nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung kiểm tra, 

giám sát ở những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm và cán bộ, công 

chức thực thi công vụ, thƣờng xuyên tiếp xúc với ngƣời dân, doanh nghiệp; mở rộng 

và phát huy dân chủ ở cơ sở; vận động nhân dân thực hiện tốt đƣờng lối, chủ trƣơng 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc, nhất là chính sách đền bù, giải tỏa, 

bố trí tái định cƣ tại các dự án lớn, trọng điểm. 

 

Câu 10: Những nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng chính quyền được Đại 

hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố xác điṇh là gì? 
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Trả lời: 

- Xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực 

tổ chức thực hiện và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nƣớc. Trong đó: 

- Tập trung triển khai mô hình tổ chức chính quyền đô thị gắn với lãnh đạo 

tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính, cơ quan chuyên 

môn tinh gọn, giảm đầu mối, cấp trung gian, giảm số lƣợng cấp phó, gắn với tinh 

giản biên chế, phân cấp, giao quyền, tăng cƣờng trách nhiệm. 

- Rà soát các đơn vị hành chính chƣa đạt 50% tiêu chuẩn về dân số, diện tích 

tự nhiên để tổ chức lại phù hợp với quy định. 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; phấn đấu 

hoàn thiện nền tảng mô hình thành phố thông minh, hình thành chính quyền số.  

 

Câu 11: Những nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Mặt trận và các đoàn thể 

chính trị - xã hội được Đại hội lần thứ XXII Đảng bô ̣thành phố xác điṇh là gì? 

Trả lời: 

- Phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lƣợng 

hoạt động của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể nhân dân. Thực 

hiện tốt phong trào thi đua Dân vận khéo, công tác dân vận chính quyền , Quy chế 

dân chủ cơ sở , giải quyết có hiệu quả và  không để phát sinh điểm nóng các vấn đề 

liên quan đến công tác tôn giáo trên địa bàn thành phố; triển khai phƣơng án sắp xếp 

các tổ chức hội quần chúng phù hợp với điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ của thành phố. 

- Đổi mới nội dung, phƣơng thức hoạt động; tập trung hƣớng về cơ sở, sát 

dân, gần dân vì cuộc sống của nhân dân; kịp thời nắm bắt tình hình dƣ luận xã hội; 

thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, nhất là trong điều kiện triển 

khai mô hình chính quyền đô thị. 

- Tích cực vận động nhân dân hƣởng ứng tham gia các cuộc vận động, các 

phong trào thi đua yêu nƣớc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của 

thành phố. 

 

Câu 12: Đại hội lần thứ XXII Đảng bô ̣ thành phố xác định  các giải pháp 

nào để khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sớm lấy lại đà tăng trưởng 

kinh tế - xã hội của thành phố? 

Trả lời: 

Nghị quyết và Chƣơng trình hành động thực hiện Nghi ̣ quyết Đaị hôị lần thứ 

XXII Đảng bô ̣thành phố đã đề ra 07 nhóm giải pháp sau: 

- Thƣờng xuyên theo dõi, đánh giá, nhận định và dự báo tình hình nhằm đề 

xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép. Trƣớc mắt, thực 

hiện tốt biện pháp hỗ trợ cần thiết cho doanh nghiệp, ngƣời nghèo, đối tƣợng bị ảnh 
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hƣởng do dịch bệnh COVID-19, nhất là chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, giải 

quyết việc làm cho ngƣời lao động thất nghiệp. 

- Tập trung thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 

khôi phục sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trƣờng tiêu thụ, đẩy mạnh xuất khẩu, 

khuyến khích tiêu dùng nội địa. Tăng cƣờng các hoạt động, hình thức xúc tiến đầu 

tƣ trong nƣớc và nƣớc ngoài. Tổ chức các hội chợ, chƣơng trình kết nối cung cầu 

và các hoạt động xúc tiến thƣơng mại trên địa bàn. 

- Tập trung, quyết tâm tháo gỡ khó khăn, khơi thông các nguồn lực đầu tƣ, 

nhất là đối với các dự án quy mô lớn đang có vƣớng mắc, chậm triển khai trong 

nhiều năm, các dự án liên quan đến kết luận thanh tra, kiểm toán, bản án đã có hiệu 

lực pháp luật, tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp tiếp tục đầu tƣ, khởi công dự 

án, tăng thu ngân sách, tạo môi trƣờng lành mạnh cho sự phát triển bền vững. 

- Cơ cấu lại ngân sách nhà nƣớc, quản lý nợ công, tái cơ cấu đầu tƣ công 

theo hƣớng ƣu tiên vốn đầu tƣ các công trình, dự án trọng điểm; đồng thời, tiếp tục 

cân đối, bố trí ngân sách để thực hiện các chính sách an sinh xã hội. 

- Xây dựng và triển khai Đề án định hƣớng phát triển ngành du lịch thành 

phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đẩy mạnh thực hiện các giải 

pháp tái cơ cấu và khôi phục hoạt động du lịch; chuẩn bị các sản phẩm du lịch mới 

và triển khai khôi phục thị trƣờng quốc tế khi đƣợc Chính phủ cho phép hoạt động 

các đƣờng bay thƣơng mại quốc tế sau đại dịch COVID-19. 

- Xây dựng các cơ chế mở để khuyến khích đầu tƣ phát triển khối kinh tế tƣ 

nhân, tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới, hỗ trợ chuyển đổi kinh tế số. 

- Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và thi công các dự án trọng điểm, thúc đẩy 

giải ngân vốn đầu tƣ công, tạo tác động lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội. Giai 

đoạn 2021-2025, phấn đấu vốn đầu tƣ phát triển xã hội trên địa bàn đạt 260-270 

nghìn tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nƣớc đạt 53-60 nghìn tỷ đồng, chiếm 

20-22%; hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tƣ công hằng năm. 

 

Câu 13: Đại hội lần thứ XXII Đảng bô ̣thành phố đề ra các nhiêṃ vu ,̣ giải 

pháp gì để đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động 

và sức cạnh tranh của nền kinh tế? 

Trả lời: 

Nghị quyết và Chƣơng trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hôị lần thứ 

XXII Đảng bô ̣thành phố đã đề ra 02 nhóm giải pháp sau: 

(1) Xây dựng Đề án về đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi 

mới mô hình tăng trƣởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền 

kinh tế; phấn đấu tốc độ tăng trƣởng tổng sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2020-

2025 đạt 9-10%/năm. Duy trì cơ cấu kinh tế phù hợp, đảm bảo phát triển bền vững 

(Dịch vụ 63-65%; công nghiệp - xây dựng 23-25%; nông nghiệp 1-2%; thuế sản 

phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 11-12%). Trong đó, tập trung: 

- Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 30/10/2020 của Ban 
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Thƣờng vụ Thành ủy về phát triển công nghiệp hỗ trợ, gắn với tập trung phát triển 

mạnh công nghiệp công nghệ cao, các lĩnh vực sản xuất sạch, thân thiện môi 

trƣờng, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, hƣớng vào xuất khẩu; phấn đấu tăng 

trƣởng khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 11-11,5%/năm. 

- Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghệ cao theo hƣớng đồng bộ, hiện 

đại và thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù của Chính phủ đối với Khu 

Công nghệ cao Đà Nẵng. 

- Hoàn thành đầu tƣ 3 khu công nghiệp mới (Hòa Cầm giai đoạn 2, Hòa 

Ninh, Hòa Nhơn) theo hƣớng khu công nghiệp đô thị, dịch vụ, sinh thái và 4 cụm 

công nghiệp (Cẩm Lệ, Hòa Nhơn, Hòa Khánh Nam, Hòa Hiệp Bắc) theo hƣớng 

cụm công nghiệp hiện đại, thân thiện môi trƣờng. 

- Thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng Thành phố thông minh giai đoạn 2018-

2025 theo Quyết định số 6439/QĐ-UBND ngày 29/12/2018 của UBND thành phố. 

(2) Triển khai quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trƣờng đầu tƣ, phát triển 

kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, tập trung thu hút đầu tƣ có chọn lọc, ƣu 

tiên lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin. Trong đó, tập trung: 

- Ban hành Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tƣ vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 

2021-2025, định hƣớng đến năm 2030. 

- Nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách đào tạo, thu hút chuyên gia, nhà 

khoa học, nhân lực chất lƣợng cao trên lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông. 

- Ƣu tiên thúc đẩy, hỗ trợ các tập đoàn lớn, uy tín trong và ngoài nƣớc triển 

khai các dự án, khu công nghệ thông tin trên địa bàn. Trƣớc mắt khởi công, từng 

bƣớc đƣa vào hoạt động trong giai đoạn 2021-2022 đối với các dự án Khu Công 

viên phần mềm số 2, Tổ hợp Không gian Sáng tạo CMC, Khu Công nghệ thông tin 

Danang Bay và tiến tới xây dựng Khu Công viên Phần mềm số 3, 4. 

- Nghiên cứu phƣơng án xây dựng, sử dụng hiệu quả Trạm cập bờ cáp quang 

biển Đà Nẵng (thứ 2) để hình thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực ASEAN. 

- Triển khai đồng bộ các chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ. Phấn đấu ngành công nghiệp công nghệ thông tin đóng góp khoảng 

10% GRDP thành phố vào năm 2025 và khoảng 15% vào năm 2030; đến năm 

2025 có thêm 30.000 nhân lực trong lĩnh vực phần mềm và nội dung số. 

 

Câu 14: Đại hội lần thứ XXII Đảng bô ̣thành phố đề ra các nhiêṃ vu ,̣ giải 

pháp gì để phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo? 

Trả lời: 

Nghị quyết và Chƣơng trình hành động thực hiện Nghi ̣ quyết Đaị hôị lần thứ 

XXII Đảng bô ̣thành phố đã đề ra 03 giải pháp sau: 

- Triển khai có hiệu quả về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền 

thông tiếp cận xu hƣớng Cách mạng Công nghiệp 4.0 và Chƣơng trình số 37-

CTr/TU ngày 31/01/2020 của Ban Thƣờng vụ Thành ủy về triển khai Chuyên đề 
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Tập trung đầu tƣ phát triển, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử, viễn 

thông phù hợp với xu hƣớng Cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với xây dựng chính 

quyền điện tử, thành phố thông minh. 

- Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố. 

- Phối hợp đẩy nhanh việc hình thành Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc 

gia tại Đà Nẵng và các cơ chế, chính sách phát triển các hoạt động khởi nghiệp 

sáng tạo. 

 

Câu 15: Đại hội lần thứ XXII Đảng bô ̣ thành phố đã đề ra nhiệm vụ, giải 

pháp gì để 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? 

Trả lời: 

Đại hội đã đề ra 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau: 

(1) Triển khai thực hiện tốt Đề án cơ cấu lại ngành du lịch trên 5 lĩnh vực về thị 

trƣờng khách, sản phẩm du lịch, hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch, nguồn nhân lực và 

đầu tƣ phát triển du lịch. 

- Hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ phát triển du lịch, đầu tƣ công 

nghệ số phát triển du lịch thông minh, đảm bảo môi trƣờng du lịch an ninh, an toàn. 

- Tổ chức không gian phát triển du lịch toàn thành phố với trọng tâm dọc 

theo sông Hàn, bờ biển Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, ven vịnh Đà Nẵng, khu vực đồi 

phía Tây và bán đảo Sơn Trà. 

- Xây dựng các đề án tập trung phát triển 4 nhóm sản phẩm du lịch chủ lực, 

đặc thù, chất lƣợng cao để tạo sự khác biệt và tính cạnh tranh, gồm: Du lịch biển, 

nghỉ dƣỡng cao cấp; du lịch mua sắm, vui chơi giải trí, golf, hội nghị, hội thảo; du 

lịch văn hoá, lịch sử, tâm linh, cộng đồng, sinh thái và du lịch đô thị. 

- Phát triển kinh tế ban đêm và du lịch đƣờng thủy nội địa. Khôi phục và 

phát triển làng nghề truyền thống, tạo sản phẩm lƣu niệm đặc trƣng của thành phố. 

- Tăng cƣờng hợp tác, liên kết để khai thác tiềm năng du lịch của Đà Nẵng và 

các địa phƣơng lân cận, quảng bá điểm đến, hình thành các chuỗi sản phẩm dịch vụ 

du lịch, thu hút và trao đổi nguồn khách, xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến du 

lịch, dịch vụ hàng đầu, tầm khu vực, thành phố sự kiện, trung tâm hội nghị quốc tế. 

Nghiên cứu xây dựng thƣơng hiệu thành phố Đà Nẵng. 

Triển khai các giải pháp đào tạo, bồi dƣỡng, chuẩn hóa nguồn nhân lực và 

dịch vụ chuyên nghiệp. 

(2) Tập trung xây dựng và đề xuất cơ chế, chính sách để hình thành Trung 

tâm tài chính, các trung tâm mua sắm, cửa hàng miễn thuế, điểm bán hàng hoàn 

thuế giá trị gia tăng trên địa bàn. 

- Ban hành chính sách đột phá khuyến khích phát triển các ngành, lĩnh vực 

có tiềm năng, nhất là thƣơng mại điện tử, dịch vụ tài chính - ngân hàng, giáo dục, 
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đào taọ, y tế chất lƣơṇg cao… có khả năng cạnh tranh và kết nối với các trung tâm 

dịch vụ quốc tế trong khu vực ASEAN và thế giới. 

- Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên nền tảng công nghệ số qua 

trung gian thanh toán, phấn đấu để Đà Nẵng trở thành thành phố có tỷ lệ thanh toán 

không dùng tiền mặt cao nhất khu vực miền Trung. 

- Đề xuất hình thành Trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực tại Đà Nẵng, hỗ trợ 

hình thành chuỗi cửa hàng miễn thuế, điểm bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng, thu 

hút đầu tƣ trung tâm mua sắm, trung tâm thƣơng mại, siêu thị lớn có thƣơng hiệu 

quốc tế. 

(3) Tăng cƣờng hợp tác công tƣ đối với các dự án phát triển kết cấu hạ tầng 

logictics, đóng vai trò kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm của đất nƣớc. 

- Xây dựng và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ logistics trên địa bàn. 

- Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, liên thông, kết nối thuận lợi, 

hệ thống giao thông đối ngoại, cải thiện các trục giao thông chính của thành phố 

đến cảng biển và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng… nhằm hình thành chuỗi 

cung ứng dịch vụ logistics tại khu vực miền Trung và trung chuyển quốc tế. 

- Xúc tiến đầu tƣ dự án Cảng Liên Chiểu; nâng cấp Cảng Tiên Sa; Bãi chứa 

container tại huyện Hòa Vang; Bến trung chuyển container Liên Chiểu qua vịnh 

Đà Nẵng; quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng; mở rộng nhà ga T1 và 

xây dựng ga hàng hóa tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng với công suất khai 

thác từ 80.000-100.000 tấn/năm; di dời Ga đƣờng sắt. 

 

Câu 16: Đại hội lần thứ XXII Đảng bô ̣thành phố đã xác định những nhiệm 

vụ, giải pháp gì về phát triển nông nghiêp̣ và xây dưṇg nông thôn mới? 

Trả lời: 

Nghị quyết Đại hội đã đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh sản xuất sản phẩm nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới toàn diện, bền vững gắn 

với đô thị hóa và phát triển kinh tế biển; tập trung 02 nhóm giải pháp: 

(1) Thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hƣớng ứng 

dụng công nghệ cao, sản xuất tập trung, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông 

nghiệp sạch với quy mô vừa và lớn; chú trọng sản phẩm đặc trƣng phục vụ đô thị, 

du lịch. 

Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, các hình thức liên kết trong sản xuất 

nông nghiệp; hợp tác xây dựng bền vững chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm 

sạch với vai trò của Đà Nẵng là trung tâm đầu mối, chế biến và tiêu thụ. 

Rà soát, bổ sung các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp công 

nghệ cao gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp. 

Triển khai các chƣơng trình phát triển kinh tế thủy sản bền vững, thực hiện 

các quy định về khai thác theo thông lệ quốc tế, gắn với bảo vệ chủ quyền biển, 
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đảo; tập trung hiện đại hóa nghề cá, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu tàu thuyền, cơ 

cấu nghề khai thác bền vững; xây dựng các mô hình liên kết, liên doanh, gắn kết 

các khâu trong quá trình khai thác, dịch vụ hậu cần, chế biến thủy sản nhằm nâng 

cao giá trị gia tăng cho sản phẩm. 

Phát triển lâm nghiệp bền vững; bảo tồn, phát triển rừng đặc dụng, phòng hộ 

và hỗ trợ trồng rừng nguyên liệu cây gỗ quý; bảo vệ đa dạng sinh học rừng, đặc 

biệt là khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa, Sơn Trà, kết hợp phát triển du 

lịch sinh thái. 

Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chi tiết đầu tƣ hạ tầng vùng nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Hòa Vang. 

(2) Nâng cao chất lƣợng xây dựng nông thôn mới và chủ động xây dựng 

kịch bản phát triển cho những xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới nâng cao 

Ban hành và triển khai các chính sách, giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy 

phát triển các ngành nghề và dịch vụ ở khu vực nông thôn, tạo động lực chính để 

giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập tại chỗ cho dân cƣ nông thôn. 

Chú trọng phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng đời sống văn hóa, 

bảo vệ và cải thiện môi trƣờng, cảnh quan. Phấn đấu đến năm 2025, huyện Hòa 

Vang đƣợc công nhận trở thành Thị xã. 

 

Câu 17: Để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, Đại hội lần 

thứ XXII Đảng bô ̣ thành phố đã đề ra những giải pháp gì trong việc đầu tư xây 

dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm? 

Trả lời: 

Đại hội đã đề ra 02 nhóm giải pháp sau: 

- Đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm theo Đồ án điều 

chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với 

Thiết kế Chiến lƣợc phát triển kinh tế thành phố đến năm 2030. Đẩy nhanh tiến độ 

lập Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Mở rộng không gian và phát triển các khu đô thị mới về hƣớng Tây, Tây Bắc theo 

hƣớng đô thị sinh thái, đô thị xanh. Phát triển khu trung tâm thành phố theo hƣớng 

mô hình đô thị nén hiện đại. Thực hiện thí điểm tái thiết đô thị ở một số khu vực 

quận Hải Châu, Thanh Khê; nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính 

một số quận, phƣờng để tạo dƣ địa cho phát triển. 

- Phối hợp với các bộ, ngành Trung ƣơng đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự 

án, công trình lớn trên địa bàn nhƣ: Bến cảng Liên Chiểu; mở rộng nhà ga hành 

khách T1 Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, nhà ga hàng hóa; nghiên cứu đầu tƣ 

tuyến kết nối giao thông sân bay về phía Tây, di dời ga đƣờng sắt Đà Nẵng và tái 

phát triển đô thị, công trình vƣợt sông Hàn; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14B, 14G, 

14D, một số nút giao thông khác mức (Túy Loan, Liên Chiểu, Hòa Hiệp…); Trung 

tâm thƣơng mại Chợ Cồn; đƣờng vành đai phía Tây (đoạn từ Quốc lộ 14B đến 

đƣờng Hồ Chí Minh giai đoạn 1); nâng cấp, cải tạo đƣờng ĐT601; đƣờng số 2 kết 
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nối từ đƣờng vành đai phía Nam đến Hòa Thọ Tây, Hòa Nhơn; Khu đô thị Đại học 

Đà Nẵng. Hoàn thành tuyến cao tốc đƣờng Hồ Chí Minh đoạn Hòa Liên - Túy Loan. 

 

Câu 18: Đại hội lần thứ XXII Đảng bô ̣ thành phố đã xác điṇh những  giải 

pháp gì để xây dựng thành phố môi trường? 

Trả lời: 

Thực hiện đồng bộ, gắn kết giữa Đề án xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi 

trƣờng giai đoạn 2021-2030 với Đề án xây dựng Thành phố thông minh trong tổng thể 

Quy hoạch thành phố, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong đầu tƣ nâng cấp hệ 

thống cấp, thoát nƣớc, xử lý chất thải, quan trắc, bảo vệ môi trƣờng: 

- Hoàn thành các dự án nhà máy nƣớc, nhất là dự Nhà máy nƣớc Hòa Liên; 

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và các hạng mục thuộc Dự án phát triển bền vững. 

- Triển khai đồng bộ các dự án thu gom nƣớc thải và đầu tƣ nâng cấp các 

trạm xử lý nƣớc thải ven tuyến biển, đảm bảo môi trƣờng du lịch thành phố. Xử lý 

dứt điểm các điểm ô nhiễm môi trƣờng nhƣ Bãi rác Khánh Sơn, Âu thuyền Thọ 

Quang, khu vực Sông Phú Lộc. 

- Thực hiện các chƣơng trình phát triển lâm nghiệp bền vững, bảo vệ rừng 

đầu nguồn, đảm bảo an ninh nguồn nƣớc. Tăng cƣờng hợp tác quốc tế trong quản 

lý tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

 

Câu 19: Đại hội lần thứ XXII Đảng bô ̣thành phố đã xác điṇh những nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển văn hoá và giáo duc̣? 

Trả lời: 

Đại hội đã thống nhất đề ra đầu tƣ phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với 

phát triển kinh tế; chú trọng xây dựng và phát triển toàn diện con ngƣời Đà Nẵng , 

làm nền tảng phát triển bền vững , xây dựng “thành phố đáng sống” ; trong đó, tập 

trung vào 03 nhóm giải pháp sau: 

- Tập trung triển khai Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao 

cơ sở đến năm 2025 

Quy hoạch đảm bảo quỹ đất cho các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao 

theo quy hoạch đƣợc phê duyệt. 

Tập trung triển khai dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải 

giai đoạn 2; cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng làm Bảo tàng Đà Nẵng, Nghĩa 

trũng Hòa Vang, Bảo tàng điêu khắc Chăm (giai đoạn 2), Công viên 29 tháng 3, 

Công viên Thanh niên, Quảng trƣờng trung tâm…; hoàn thành quy hoạch tu bổ di 

tích và xúc tiến kêu gọi đầu tƣ Di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn. 

Nghiên cứu, đề xuất hình thành giải thƣởng “Cống hiến cho Đà Nẵng” nhằm 

tri ân, tôn vinh những tập thể, cá nhân trong nƣớc, quốc tế có nhiều đóng góp cho 

thành phố. 

Có cơ chế khuyến khích, chính sách “đặt hàng sáng tác”, ƣu tiên tác phẩm 
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xứng tầm, bảo tồn truyền thống văn hóa dân tộc, phản ánh cuộc sống, con ngƣời 

Đà Nẵng, sự đồng thuận của nhân dân trong công cuộc đổi mới, xây dựng thành 

phố; xây dựng và triển khai Đề án biên soạn bộ thông sử Đà Nẵng. 

Tiếp tục tổ chức các sự kiện mang tầm khu vực và quốc tế nhƣ: Lễ hội trình 

diễn pháo hoa quốc tế, Cuộc thi Ironman 70.3 Việt Nam; Cuộc thi Marathon quốc 

tế Đà Nẵng; Giải Dù lƣợn Đà Nẵng mở rộng… 

Triển khai hiệu quả Chiến lƣợc phát triển thể thao thành tích cao thành phố 

giai đoạn mới, tập trung đầu tƣ các môn thế mạnh và thể thao biển. Đa dạng hóa 

các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao quần chúng và nghiên cứu thành lập mới 

một số liên đoàn thể thao phù hợp với sự phát triển của thành phố nhằm phát triển 

mạnh phong trào thể dục, thể thao. 

- Về giáo dục - đào tạo 

Tăng cƣờng phân cấp quản lý giáo dục và đào tạo cho các cơ sở giáo dục 

công lập đƣợc chủ động về nhân sự, giáo viên và đào tạo. 

Xây dựng và triển khai thực hiện lộ trình tiến tới miễn học phí đối với học 

sinh mầm non, phổ thông, giáo dục thƣờng xuyên trong hệ thống trƣờng công lập. 

Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích triển khai xã hội hóa 

trên lĩnh vực giáo dục chất lƣợng cao, nhất là hình thành các cơ sở giáo dục và đào 

tạo, dạy nghề tƣ nhân đạt đẳng cấp quốc tế. 

Đầu tƣ nâng cao chất lƣợng giáo dục tại các địa bàn, trƣờng học ở xa trung 

tâm thành phố để giảm thiểu khoảng cách về chất lƣợng giáo dục giữa các khu vực. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các ứng dụng thông 

minh vào công tác giảng dạy và học tập trực tuyến. 

Tiếp tục đầu tƣ, nâng cấp cơ sở vật chất và chất lƣợng Trƣờng Cao đẳng 

Nghề Đà Nẵng, Trƣờng Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Đà Nẵng. 

- Về phát triển, sắp xếp hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, 

hiệu quả và hội nhập quốc tế 

Chủ động chuẩn bị kịch bản, sẵn sàng ứng phó với các thảm họa y tế; không 

để xảy ra tình trạng “bị động, bất ngờ” với các diễn biến phức tạp của bệnh dịch 

truyền nhiễm mới; ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, phát hiện, truy 

vết dịch tễ học và đặc biệt là tăng cƣờng năng lực xét nghiệm cho hệ dự phòng. 

Triển khai ứng dụng thành tựu Cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực y 

tế, trong đó, xây dựng và triển khai Đề án y tế thông minh toàn ngành với định 

hƣớng quản lý y tế thông minh; cơ sở y tế thông minh và khám chữa bệnh từ xa. 

Có chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ 

cán bộ y tế đảm bảo đủ về số lƣợng, đáp ứng về chất lƣợng. Trong đó chú trọng 

đội ngũ y tế cho hệ dự phòng, bác sỹ gia đình và chuyên ngành khó thu hút nhƣ: 

Tâm thần, lao, Pháp Y, Kiểm soát nhiễm khuẩn… 
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Tập trung xây dựng hoàn chỉnh các công trình y tế đồng bộ theo quy hoạch 

mạng lƣới ngành. Nâng cao chất lƣợng khám chữa bệnh đặc biệt là tuyến y tế cơ 

sở, triển khai mô hình y tế cơ sở theo nguyên lý y học gia đình. 

Thành lập các bệnh viện, phòng khám đạt chuẩn quốc tế, dịch vụ y tế chất 

lƣợng cao phục vụ khám, chữa bệnh cho khách du lịch và ngƣời dân. Nghiên cứu 

xây dựng Bệnh viện Nhiệt đới; đầu tƣ mở rộng Bệnh viện Phụ sản - Nhi, đầu tƣ 

Bệnh viện Phụ sản - Nhi khu vực Tây Bắc, Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cơ sở 2, 

nâng cấp Trung tâm y tế huyện Hòa Vang. Triển khai thêm đơn vị khám chữa bệnh 

du lịch, đơn vị y tế quốc tế nhƣ tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Bệnh viện đa khoa 

quốc tế tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Y học cổ truyền. 

- Ban hành và triển khai các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích các thành phần 

kinh tế, nhất là doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tham gia nghiên cứu và ứng dụng 

các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng 

suất, chất lƣợng sản phẩm. 

 

Câu 20: Đại hội lần thứ XXII Đảng bô ̣thành phố đã xác điṇh những nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng các nội dung chương trình thành 

phố “5 không”, “3 có”, “4 an” gắn với xây dựng văn minh đô thị? 

Trả lời: 

- Hoàn thiện hệ thống chính sách giúp ngƣời nghèo thuận lợi trong tiếp cận dịch 

vụ xã hội. Xây dựng và triển khai Chƣơng trình giảm nghèo giai đoạn 2021-2025. 

- Xây dựng và triển khai Đề án Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn - không 

bạo lực với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2021-2025, định hƣớng đến năm 2030. 

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trƣờng lao động, tăng cƣờng 

kết nối cung - cầu lao động của thành phố với khu vực miền Trung - Tây Nguyên 

và cả nƣớc. 

- Ban hành Nghị quyết chuyên đề của Ban Thƣờng vụ Thành ủy về tăng 

cƣờng lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp trên địa bàn thành phố; có giải pháp đồng bộ để gia tăng số lƣợng lao động 

trong khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

- Kêu gọi đầu tƣ nhà ở xã hội, thực hiện có hiệu quả chính sách nhà ở trên 

địa bàn thành phố. 

 

Câu 21: Với mục tiêu 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. Đại hội 

đã đưa ra các giải pháp gì để hiện thực hóa mục tiêu này? 

Trả lời: 

Nghị quyết và Chƣơng trình hành động thực hiện Nghị quyết đã xác định 

nhiệm vụ tăng cƣờng quan hệ, phối hợp tốt với các cơ quan Trung ƣơng trong triển 
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khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát 

triển trong nƣớc và quốc tế, tập trung vào 02 nhóm giải pháp: 

(1) Chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ƣơng trong việc 

triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ƣơng: 

- Chủ động, tích cực kiến nghị Trung ƣơng có cơ chế đặc thù để phát triển 

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên, trong đó xác định Đà Nẵng là 

hạt nhân của chuỗi đô thị và là cực tăng trƣởng của Vùng; rà soát, bổ sung, kiện 

toàn chức năng, nhiệm vụ, bộ máy, nhân sự và cơ chế hoạt động của Hội đồng 

Vùng kinh tế trọng điểm. 

- Phối hợp triển khai tốt quy hoạch vùng và các quy hoạch quốc gia trên địa 

bàn vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 

- Kêu gọi đầu tƣ hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến đƣờng bộ liên tỉnh, 

tuyến đƣờng du lịch trên biển, tuyến đƣờng đến khu, điểm du lịch phía Tây thành 

phố; cơ sở hạ tầng để phát triển du lịch đƣờng thủy nội địa, kết nối với Quảng Nam 

và Thừa Thiên - Huế; mở rộng liên kết đầu tƣ, hình thành các trung tâm và chuỗi 

du lịch - dịch vụ gắn với con đƣờng di sản văn hóa thế giới; liên kết với các địa 

phƣơng theo trục hành lang kinh tế Đông - Tây. 

- Phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc trong quá trình khắc 

phục vi phạm trong công tác quản lý đất đai theo các kết luận của Thanh tra Chính 

phủ, thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật. 

(2) Đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển quốc tế: 

- Xây dựng và triển khai Đề án ngoại giao kinh tế thành phố giai đoạn 2021-

2025, Kế hoạch chiến lƣợc xúc tiến hợp tác giữa Đà Nẵng và Nhật Bản về chính 

trị, kinh tế, văn hóa và hợp tác song phƣơng giai đoạn 2021-2025; khai thác hiệu 

quả mối quan hệ hợp tác với các đối tác trọng điểm, tập trung các lĩnh vực giúp 

khôi phục và phát triển kinh tế. 

- Triển khai quy hoạch, đầu tƣ xây dựng Khu Ngoại giao Đoàn. 

- Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia cơ chế hợp tác 

kinh tế đa phƣơng, tận dụng hiệu quả cơ hội mang lại từ các hiệp định, đặc biệt là 

Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dƣơng, Hiệp định Đối tác 

kinh tế toàn diện khu vực, Hiệp định Thƣơng mại tự do Liên minh EU - Việt Nam 

và các hiệp định thƣơng mại tự do khác. 

- Tận dụng và phát huy vai trò hạt nhân trong thúc đẩy giao lƣu kinh tế trên 

tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây của Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng và khu 

vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam; đồng thời, có sự kết nối chặt 

chẽ với các cực tăng trƣởng, các trung tâm phát triển, các thành phố lớn trong khu 

vực Đông Nam Á, Châu Á - Thái Bình Dƣơng. 

- Triển khai có hiệu quả Chƣơng trình tăng cƣờng hợp tác và xúc tiến vận 

động viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-

2025; tăng cƣờng trao đổi, kết nối, vận động các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính 
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phủ nƣớc ngoài và hỗ trợ quá trình xúc tiến viện trợ trên cơ sở nhu cầu, thực tiễn 

của các ngành, lĩnh vực tại địa phƣơng. 

- Tăng cƣờng công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh thành phố; 

tiếp tục vận động và đăng cai các sự kiện ngoại giao văn hóa, hội nghị, hội thảo, 

diễn đàn quốc tế quan trọng, có quy mô. 

 

Câu 22: Đại hội lần thứ XXII Đảng bô ̣thành phố xác định những nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu nào nhằm tăng cường công tác quốc phòng, an ninh? 

Trả lời: 

- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân. Xây dựng 

các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố vững chắc, kết hợp chặt chẽ với 

chiến lƣợc biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

- Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cƣờng tiềm 

lực quốc phòng, an ninh; tập trung đầu tƣ các công trình phòng thủ, nhất là hoàn 

thành công trình đƣờng hầm Sở chỉ huy cơ bản quận Liên Chiểu theo đúng lộ trình; 

hoàn thành xây dựng, đào tạo nhân lực, tiếp nhận tàu và đƣa Hải đội dân quân 

thƣờng trực vào hoạt động đúng tiến độ. 

- Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc 

phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn 

xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; kịp 

thời tham mƣu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết tốt các vấn đề về an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay tại cơ sở, không để tạo thành điểm nóng. 

- Tích cực đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia trên Biển Đông và huyện 

đảo Hoàng Sa theo công ƣớc và luật pháp quốc tế. Đẩy mạnh công tác triển khai 

xây dựng, quy hoạch Doanh trại Trung đội pháo Sơn Trà để tham gia bảo vệ chủ 

quyền biển, đảo trong tình hình mới; nghiên cứu xây dựng Trung tâm Huấn luyện 

Bộ đội Biên phòng thành phố tại quận Sơn Trà. 

- Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo thành phố Đà 

Nẵng là điểm đến tin cậy, an toàn của bạn bè trong và ngoài nƣớc. 

- Chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hoạt động 

chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững an ninh chính trị, không 

để xảy ra “cách mạng màu”, cách mạng đƣờng phố, biểu tình, bạo loạn, tập trung 

đông ngƣời gây rối an ninh trật tự. 

- Thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, trấn áp mạnh tội phạm, nhất 

là các loại tội phạm mới về sử dụng công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nƣớc ngoài, 

xuyên quốc gia, liên khu vực, tội phạm về ma túy, kinh tế, môi trƣờng, xã hội đen, 

cho vay nặng lãi, tổ chức cho ngƣời nƣớc ngoài nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái 

phép. Quản lý chặt chẽ các đối tƣợng hình sự, ngƣời nƣớc ngoài nhập cảnh, lƣu 

trú, hoạt động trên địa bàn. 
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- Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, hƣớng dẫn, xử lý 

tình hình trật tự an toàn giao thông, nhất là ở những tuyến đƣờng phức tạp về giao 

thông, trật tự; tập trung xử lý các hành vi vi phạm theo chuyên đề, các hành vi là 

nguyên nhân dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông. Tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm đối 

với các hành vi vi phạm, đảm bảo tính răn đe nhằm kiềm chế và giảm dần tai nạn 

giao thông trên cả 3 tiêu chí; phấn đấu hằng năm giảm từ 5-10% số vụ tai nạn, số 

ngƣời chết, số ngƣời bị thƣơng. 

......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


