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UY BAN NHAN DAN
THAMI PHO BA NANG

CONG HOA xA HO! CIIIJ NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc

S6: .3 054QD-UBND

Dà Nang,

ngay.1jthang 3 nám 2021

QUYET DINH
Phê duyt B an tng th cong tác Ngoi giao kinh tê
thành ph Ba Náng giai do3n 2021-2025
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN THANH PHO A NANG
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C'án ct- ht Ta chic chInh quyn dia phucng ngày 19 tháng 6 nàm 2015
và Luat tha d5i, ha sung mt sO dieu cza Lut TO chic GhInh phi và Lut TO
chtc chInh quyén djaphuviig ngày 22 tháng 11 näm 2019;
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C'àn c& Ciii thj 41-CT/TW ngày 15 tháng 4 nàm 2010 cta Ban Bi thu
Trung u'ong Dáng "Vé tang cwàng con; tác ngo cii giao kinh té trong th&i 1ç> day
mgnh cong nghip hOa, hin dgi hóa dat nithc ",
Can ct Nghj quye't
43-NQ/TW ngày 24 tháng 01 nám 2019 cza Bç5
Ciilnh frj v xáy dmg và phát trién thành phO' Dà Náng dé'n nám 2030, tam nhln
den nàm 2045,
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Can ci ChLcoi'zg trinh so' 03-CTr/TU ngày 14 tháng 12 nàm 2020 cia
Thành üy ye Chuv'ng trInh lam vic cña Thành zy và Ban Thwthig vy Thành zy
nám 2021 và Quyet a'jnh so 4972/QD-UBND ngày 18 tháng 12 nàm 2020 cia
UBND thành phó Dà Ndng ye vic phé duyt danh muc dé an, du' an, nhiém vu
phát trién kinh té - xà hi trén dja bàn thành phO Dà Nang,
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Cán ci Quyé't djnh sO' 1572/QD-UBND ngày 07 tháng 5 nàm 2021 ye vic
phê duyt dé ciwng và dy' toán kinh phi xáy dy'ng Dé an tOng the cOng tác Ngogi
giao kinh té thànhphO Dà Nánggiai dogn 2021-2025;
so'

181-TB/rU cña Ban Thu'àng vy Thành üy

hn
t

3-

Can cz Thông báo kê't lun
tgi cu3c hQp ngày 08/9/202];

lin

Theo d nghj cia Sá Ngogi vy tgi C'Ong vánsO' 1548/SNG-HTQT-LTDN
ngày 17/9/202] ye vicdé nghj phê duyt Dé an tOng the cOng tác Ngogi giao
kinh té thành phO Dà Nang giai doçin 202 1-2025.
QUYET B]NH:
Biu1. Phé duyt kern Quyt djnh nay "D an thng th cong tác Ngoai
giao kinh té thành phô Dà Nang giai doan 202 1-2025".
Biu 2. Quyt djnh nay có hieu lirc thirc hin k tü ngày k'.
Biu 3. Giao S& Ngoi vi là cci quan d.0 mi theo dôi, phii hqp vOi các
co' quan lien quan triên khai thirc hin Dê an. Djnh k' hang nàm to chirc giao
ban kinh tê dôi ngoi giüa lnh do thành phô vâi các co quan, don vj; to chirc
scr ket giva ky, tong ket va bao cao UBND thanh pho ye tinh hinh thçrc hiçn De
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an, tham mu'u UBND thành ph chi d?o cong tác ngoai giao kinh t trong tirng
giai do.n phü hçip tinh hInh thirc tin.
Diu 4. Chánh Van phông Uy ban nhãn dan thành ph& Giám dc Sä
Ngoi viii, Thu truâng các ca quan chuyén mon thuc UBND thành phô, Chü
tjch UBND qun, huyn và các CG quan, &Yn vi có lien quan chju trách nhim thi
hành Quyêt djnh này./
Noinhân:
- BO Ngoai giao (d b/c);
- TUU, U HDND TP (d b/c);
- CT, PCT UBND TP;
- VP TU, VP BDBQH và HDND TP, VP IJBND TP;
- Các s&, ban, ngành;
- UBND các qunhuyn;
- Dai PTTH Dà Nang, Báo FM Nang, Cng I It)T TP;
- L.ru: VT, TH, KT.
.o .r
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CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Ttr do - Hnh phñc
DEAN
A , t
.
. A
cong tac Ngoi giao kinh te thanh pho Da Nang
iai don 2021-2025
OSf/QD-UBND ngày .S Vtháng 9 närn 2021
(Kern theo Quyêt d/nh
caa Chi tfch Uy ban nhán dan thànhphO,)
A

so

I. BOI CANH CHUNG
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Th giài hin dang phài thIch rng vâi trng thai "bInh thuàng mâi", thrc
hiên muc tiêu kép vra chông djch COVID-19 vüa phát trién kinh té. Trong bôi
cãnh thôi ca va thách thrc dan xen nhau, vj the và uy tin cüa Vit Nam ngày
càng duçc khng djnh. Nàm 2020, lan dâu tién Vit Nam dam nhim dông thai
batrgng trách: Chü tch Hip hi các quc gia Dông Nam A(ASEAN), Chü tch
Hçi dong Lien Ngh viçn ASEAN lan thu 41 va Uy vien khong thucmg tr'rc HQ1
dông Báo an Lien hcip quc nhim k' 2020 - 2021. Ben canh do, hi nhp kinh
tê quôc tê d.t bisóc tiên iOn trong 5 nãm qua, tü hi nh.p theo chiêu rng, Vit
Nam dã sn sang hi nh.p theo chiéu sâu, dc bit dã tham gia nhiêu hip djnh
quan tr9ng, tiêu chuân cao Ca tam khu virc 1n the giOi.

lin

hn
t3

-0
8/

10
/2

02

1

10

:0

4:

Nhn thirc tAm quan trng cüa cong tác Ngoi giao kinh t trong thai kS'
day manh cong nghip hóa, hin dai hóa dat nuOc, tr nãm 2010, Ban Bí thu
Trung uo'ng Dãng dã ban hânh Chi thj 41-CT/TW ngày 15/4/2010 "Vê tang
cuOng cong tác ngoi giao kinh te trong thi kS' day mtnh cong nghip hóa, hin
dai hóa dat nuOc". B truOng B Ngoai giao d ban hành mt so van bàn ye day
m.nh cong tác ngo.i giao kinh tê nhäm tao co sO và phuo'ng huOng triên khai rO
rang, Co tr9ng tam, trçng diem, dáp ing hiu qua yéu câu phát triên kinhtê cüa
ttrng giai do?n, thi ky Cu the. Thuc hien chu trucing tren, Thanh uy Da Nang da
ban hành Chwng trInh hành dng s 07/CTr-TU ngây 17/02/2011 Va duqcci,i
the hoa bang De an tong the cong tac ngoi giao krnh te tai thanh pho Da Nang
giai doan 2011-2015 và giai doan 2016-2020.
Giai doan 2016-2020, thânh ph d don khoãng 2.500 doàn khách quc
th den lam vic, tIm hiêu tInh hInh phát triên kinh tê - xâ hi và xüc tiên các
di an hcrp tác, dâu tu; to chirc thânh cong 46 doàn lanh dao thành phô di cong
tác nuOc ngoài tham gia các din dan khu virc và quôc té, xüc tiên dâu tu,
thrnmg mai, du Ijch, thUc day hçip tác vOi cac dja phucing, to chi:rc nuOc ngoài;
k kêt thOa thuan thiêt 1p quan h hçrp tác, hüu nghj mOi vOi 15 dja phucmg
nuOc ngoài vá day manh mOi quan h san co vói các dja phtrcing Nht Ban, Han
Quôc, Phân Lan, Thiiy Diên, Ma-roe, Mê-hi-cô và O-xtrây-li-a... Nhiêu chucing
trInh hcip tác dã mang li igi Ich thiêt thirc cho thành phô trong các linh vi,rc nhu
quy hoach, phát triên do thj, phát triên ben virng. CQng trong giai doan nay,
thãnh phô dä v.n dng và phôi hçp t chirc thành cong nhiêu sr kin qu6c t
quan tr9ng, trong do có Tuân i cap cao APEC 2017 vOi sr tham dr cUa 11.000
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clai bieu, dac biçt lath dao 21 nen kinh te thanh vien APEC da co nhung cuçc
h9p quan tr9ng và. ra Thông báo chung tai Da Nng.
Cong tác ngoi giao kinh t
gop phn tich cçrc vào k& qua thu hiit d.0
tir, thrnmg mai, du !jch, các nguôn vin trçl nithc ngoài, thIc day tAng tnrrng và
phát triên thành phô. Tron giai doan nay, thành phô cap mài dAng k dâu ttr
cho 530 dr an FDI vi tong von dAng k 1.045,4 triu USD (tAng 31,4 triu
USD và 306 dr an so vOi giai doan truOc). Giá trj và toe d tAng truâng xuât
khâu hang hóa thng dan qua các nAm, tOng kim ngch xuât khâu hang hóa giai
doan 2016 - 2019 dat 6.052,8 triu USD, tAng bInh quân 7,4%/nam; riêng nAm
2020 dat 1.569,2 triu USD giàm 3,7% so vâi 2019. Kim ngch nhp khâu giai
doan 2016-2019 dat 5.280 triu USD, tAng bInh quân 4,l%/nAm; riêng nAm
2020 dat 1.242,7 triu USD giãm 7,5% so vói 2019. Liicmg khách tham quan, du
ljch Dà Nng giai doan 2016-2019 tAng truàng tot, toe d tAng binh quan dat
16,73%/nAm, trong do tôc d tAng truâng birth quân h.rgng khách quOc té dat
2?,15%/nAm. Rieng nAm 2020, do ãnh hizâng cüa COVTD-19, tong khách du ljch
den Dà NAng dat 2,791 triu lirqt, giãm 49,7% so vth nAm 2016. Thành ph ciA thu
hut 06 dr an ODA vor tong von 5.933,7 ty dong; vn dçngduqc 351 chuong
trinh, dir an phi chInh phü flUfC ngoài, và các khoãn vin trç khác v&i tong kinh
phI hcm 597,9 t' dông. Ngi.rôi Vit Nam nuOc ngoái tiêp tiiC dóng gop hiu
qua thông qua các hoat dng ye dâu tu, kinh doanh tai Dà N.ng, dông thai là
cau nôi giüa thành phô
các dôi tác tiém nAng nuac ngoài.
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VOinh&ng kt
trên, cong tác ngoi giao kinh th giai doan 2016-2020
gop phân quan tr9ng vào sir phát triên kinh té - xA hQi cüa dla phuong, tao co
cho thành phô hi nhp sâu, rng hon nUa trong thai gian den.
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Trong qua trInh trin khai cOng tác ngoai giao kinh t, thành ph ciA di
khó khAn, thách thüc nhix vic tiêp cn trrc tiêp vâi the dôi tác
m.t vth mt
quôc tê có tam ãnh hu&ng lan cOn thiêu han chê; vic khào sat thj tri.rang mai
chi & mirc d thAm dO, chi.ra on djnh; các hoat dng xüc tiên thuong rnai, du ljch,
dâu ttr tai th tru&ng nuâc ngoài chira thirc str hiu qua; thành phô chua phát
triên &rçYc nhthig rn.t hang xuât khâu mói, tiêm nAng; chua hInh thành trung tam
logistics dCr lan dê ho trq hoat dng xuât nh.p khau; doanh nghip thành ph
chua Co sr brt phá manh m trong thixcing mai quOc té, chua that sir chU dng,
tIch crc dâu tu cho cong tác xüc tiên thucmg mi, du ljch, nhât là tham gia các
hi chq triên lAm & nuóc ngoài; cong tác xüc tiên dâu tutai ch cOn nhiêu han
ch& vic tO chirc g.p m.t nhà dâu tu tuy có nhiêu thay dOi ye ni dung và hInh
thirc, thung vic triên khai xir l các vuàng mAc cho doanh nghip chixa thirc sij
dáp üng yêu câu; nguôn nhân lrc cho hoat dng kinh tê dôi ngoai chtra dáp lmg
dugc yêu câu... Dc bit, trong nAm 2020 - 2021, djch COVID-19 din biên phirc
tap, ãnh hu&ng nghiêm trçng den sir phát triên kinh té - xA hi cüa nhiêu nuOc
trên the giói, trong do có the hoat dng hqp tác quôc tê, xiic tiên, trién khai các du
an du tix, giao thuong, du ljch... Day là nhthrg yêu thu dt ra cho thành phô khi
tip tiic trin khai cOng tác ngoi giao kinh tê trong thai gian din.
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Trong giai don m&i, các chui cung üng và mng hthi san xuât toàn câu
s &rqc djch chuyên và sap xêp 1i nhäm phân tan rüi ro, giãm plw thuc vào thj
tri.rông mt so nuâc, tim kiém thj truông n djnh hcm nhu mt so thj tri.thng rn&i
nôi tai Dông NamA, Nam A, B.c M' và M La tinE... Day chInh là thôidiêrn
yang de thành phô Dà N.ng phát huy vai trô cong tác ngoai giao kinh té, day
manh quâng bá thumg hiu, xüc tiên d.0 tu, thuang mai, du ljch.
D tip tiic d.y manh cong tác ngoi giao kinh t trong giai do.n mdi, gop
phân thüc day hi nh.p quôc tê ye kinh tê, tranh thu sir phôi hçip, ho trçi cUa B
Ngoi giao và cac b, ngành lien quan nhäm thrc hin thành cong Nghj quyét
43-NQ/TW ngày 24/01/2019 cüa BQ Chinh trj v xây dirng và phát triên thành
pho Dà Nang dn näm 2030, tm nhIn dnnäm 2045, thrc hinNghj quy& Di
h9l dai bieu toan quoc lan thu XIII cua Dang va D.i hçi di bieu lan thu XXII
cüa Dãng b thành phô, thành ph6 tip t11c xây dimg Dê an tong the cOng tác
Ngoi giao kinh tê trên dja bàn thành phO Dà Nng giai do.n 202 1-2025.
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II. MI)C TIEU
1. Gop ph.n xây dirng và phát trin thành phi theo tinh thin Nghj quy&
so 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 cüa B ChInh trj ye xây dçrng và phát triên
thành phô Dà Näng den näm 2030, tam nhIn den näm 2045.
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2. Cii th hoa chü trtlong, dtrOng 1i, miic tiéu Dui hi Dàng toàn quôc 1n
thir XIII dê ra dôi vói cOng tác dôi ngoi, Nghj quyêt Dai hi Dãng b thành phô
lan th(r XXII dê ra dôi vi nhim vi phát trin kinh té - xa hi cüa thành phô nói
chung và cOng tác dôi ngoai, hOi nh.p kinh tê quôc tê cüa thành phô nói riêng.
3. Xác djnh vai trO, di mti hInh thüc, quy mô, cách thi'rc trin khai ngoai
giao kinh té trong bôi cành h.0 COVID-19. Dua ra nhtng nhim vi, giãi pháp
thüc day và nâng cao hiu qua cong tác ngoi giao kinh tê, lam ca sà cho vic
xây dirng, cv the hóa các thim vi, h tr hiu qua vic triên khai các dé an, ké
hoch 1&n cüa thành phô trong giai doan 202 1-2025.
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III. NHIM VV vA GIA! PHAP
1. Tang ctrôrng cong tác nghiên cthi, diy báo, tng hçrp thông tin, dnh
htróng chin hrqc cho hi nhp quc t vã ngoi giao kinh t cüa thành ph
Trong giai don2021-2025, chü trçng cong tác nghiên ci.ru, dir báo thông
tin ye tinh hInh kinh tê chfnh trj the giOi dê tham muu cho lanh dao thành phô
nhttng chinh sách phü hcip vói xu hu&ng kinh té toàn câu, d.c bit là nhüng xu
huóng nôi len sau dai djch COVID-19: chuyên djch dAu tu và chu& san xuât,
cung üng, phát triên khoa hçc cong ngh, chuyn di s, kinh t tun hoàn, phát
triên xanh, ben vftng Va bao trüm. . .Cáe ci ch hçip tác mâi, hInh thirc di ngoi
hiu qua mâi, gän kêt nhuân nhuyen ba trç ct ngoi giao chinh trj, ngoi giao
kinh tê và ngoi giao van hóa, phát huy süc mnh tong the cüa thành phO, cv the:
- Nghiên cru, phi hp vi B Ngoi giao xây drng Chin luc hi nhp
và hçxp tác quôc tê thành phô Dà Nng den nãm 2030, tam nhIn den näm 2045;
Day là nén tang và djnh huàng dài han cho cong tác dôi ngoi cüa thành phô

4
trong thai gian dn nh&m t.n dung mçi ngun lrc thrc hin các mic tiêu ma
thành phô d d ra.
; Nghin cthi xüc tin hcip tác vâi các t chrc kinh t ti nh&ng nuóc ctâ
thiet 1p khuon kho quan hç doi tac chien hrçic, doi tac toan diçn, cac nucic ban
be truyen thông vâi Vit Narn, các thj trithng mi nôi, tiêm näng dé näm bat
nhui-ig xu hung phat trien rnai cua kinh te toan cau, thu hut von va cong nghç
cao, ma rng thi tnthng Va day manh xuât kháu.
- Nghiên cüu, chia sé thông tin v xu th phát trin, chInh sách Va kinh
nghim các ni.rc trong vic tham gia cuc Cách mang cong nghip lan th tu.
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- Tip tiic nghiên ci'ru và Co k hoach ci th thrc hin các chirong trInh,
de an cüa thành phô, chü tr9ng các nhim vi lien quan den doi ngoi, kinh té dôi
ngoi nhàm th%rc hin hiu cuá Ngh quyêt 43-NQITW cüa BO Chinh trj (khóa
XII) ye xây dirng và phát triên thành phô Dã Näng den näm 2030, tam nhIn den
näm 2045.
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- Nghiên cüu áp diing cac bài h9c kinh nghim th giai, d.c bit tü cac
nuoc chau Au trong phat tnen krnh te tuan hoan, tang truong xanh, tang trixcing
ben vtmg, chuyen doi so, thanh pho thong mrnh; xay drng Ke hoach hcip tac
giüa thành phô Dà Nàng và cáo nu&c châu Au giai doan 2022-2025.
- Xây drng k hoach, chucmg trInh .ci.j th hóa Va trin khai nhmg chü
truong, chInh sách ye ngoi giao kinh tê, hi nhp kinh tê quoc tê phü hçip vói
dc diem vã tInh hlnh cüa da phucmg nhãrn thich üng nhanh vói tiên trmnh hi
nhp kinh tê quôc tê cüa Vit Nam, gop phân nâng cao v the cüa thãnh phô Dà
N&ng.
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- Nghien ciru 1ng ghep các ni dung tuyên truyn v chü quyn bin, dáo
quc gia cQng nhu cáo chü tru'ong, chinh sách ye Biên Dong cüa Dàng và Nhà
nuâc ta trong qua trInh triên khai thirc hin Dé an.

lin
hn

t3
-0

- Nghiên ciru cáo thj trtrOng mâi, trong do CO các di tao khu vre Trung
Dông - châu Phi, xem xét khã n.ng hcip tác vOi mt vài dja phucing cüa UAE, Arap Xê-üt, Quatar, Nam Phi, Israel... trong cáo lTnh vrc thircmg mai, dau ttr, du
ljch, lao dng vá nông nghip.
- Tang cu&ng phi hçp khai thác näng 1rc cáo t chüc nghiên cüu Va phát
trin ye kinh tê biên; Day manh hqp tao quôc tê vâi cáo to chrc phát triên du llch,
logistics.
2. Dy mnh hçrp tác quc t song phtro'ng vã da phwvng
- Nghiên ciru các giâi pháp thüc d.y thrc hin hiu qua các thOa thuan
qu6c th gita thành phô Dà N.ng và cáo dja phiwng rnxâc ngoài có quan h hop
tác trên cáo ITnh virc xüc tiên thuong mai, dâu tu, du ljch, khäi nghiep và kh&i
nghip di mói sang tao, trao dôi k thuat, dào tao, bôi dtrong và trao di nhân
,
lrc nOng nghip, ngir nghip vâi cáo nuóc nhu Nhat Ban, Han QuOc, Singapore,
Hoa K5', O-xtrây-li-a... nhàm tao co hi tim kiêm vic lam cho nguai dan thành
ph& gop phân phiic hOi kinh tê thành phô sau thai gian bj ãnh hu&ng djch bnh

5

COVID-19. Tang cuông ma rng mng !uai các dja phisang nsac ngoãi Co quan
h hqp tác vâi thành phô Dâ Nang, nghiên ciru thiêt 1p quan h hcip tác viii các
da phiwng nuàc ngoài tai nhüng thj truang tr9ng diem.

nh

nt
3lin

hn

t3

-li
n

hn

t3

- Chü tr9ng khai thác kênh di ngoi da phuong trong linh vrc kinh t.
Chü dng tIch circ tham gia các din dan kinh té da phuong, trong do chU tr9ng
cac khu vrc Hành lang kinh t Dông - Tây (EWEC), Tiêu vüng Mekong ma
rQng (GMS), ASEAN, Châu A - Thai BInh Di.rang. Tranh thii tôi da CáC co hi
ma Vit Nam tao ra trên các din dan da phuong dê nãng cao vi the, thüc day lcii
Ich eüa dja phucmg tai các din dan, khuôn kh hqp tác kinh t toàn câu và khu
v'rC.
- Tang ci.rang t chüc các cuc tip xüc giüa lãnh dao thành ph& các CG
quan chuyên mon và doanh nghip Dà Nng vâi nhUng dôi tác tiêm nàng, to
chirc quôc tê, qu5 dâu tu, tp doàn kinh té Ian dê xUc tiën các chuong trInh hqp
tác, bao gOm trao doi k5 thut, cong ngh; quãng bá xiic tiên dâu ti.r, thuong mai
và djch vçi; thüc day hqp tác phát triên, thüc day các boat dng khâi nghip vã
khâi nghip dôi mâi sang tao, thành phô thông minh, trung tam tài chInh,...
nhãm thirc hin miic tiêu xây dimg thành phô Dà Nng tr& thành mt trong
nhng trung tam kinh té - xA hQi ian cüa câ nithc và khu vrc Dông Nam A.
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- M& rng quan he, xác dinh mt s dinh ch tài chInE, t chi.rc da
phuang,tô chi.'rc quôc tê quan tr9ng, tham mru thành phô chU dng và tIch circ
tham gia các to chüc nay nhäm kh.ng djnh vi the và tranh thu các nguôn lirc hçip
tác, phát triên.
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- Trin khai K hoach Xitc tin hçxp tác giüa Dà Nng vài các dôi tác Nbt
Bàn giai doan 2021 —2025.
- Tranh thu vai trO cüa các co quan dai din các nu'Oc tai Dã Nang trong
thu hut hon ni:ta khách du ljch, các doanh nghip, nhà dâu tix nuâc ngoài den Dà
Nãng; tang cuang phôi hçip tO chirc các hi thão và hoat dOng quãng bá, gi&i
thiu ye Dà Näng vâi cac djaphuong quôc tê có quan h hçip tác.
A

•A

.7

A
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3. Day mnh va nang cao hiçu qua cac hoot dung quang ba xuc tien
du ttr, thtro'ñg mi, tài chInh, du ljch, cong nghip cong ngh cao, khoa
hQc-công ngh, diii mói sang to, giáo diic, y t& môi trtrông
a) D.y manh thu hiit va sir diing hiu qua các ngun 11rc Mu tu, u'u tiên
nhüng nhà dâu tix chiên luqc, trvng dim
- Nghiên ciru co ch huy dung, thu hut và s dung hiu qua các ngun Iirc
dâu tu trong và ngoâi nuac; hoàn thin the ché, chInh sách nâng cao chat !uqng,
hiu qua hqp tác dâu tu ni.róc ngoài dn näm 2030, isu tiên nhQng nhà Mu tu
chin luqc, tr9ng diem phi hçip vOi djnh huàng phát triên thành phô, tp trung
vao cac ngành müi nhçn nhu cong nghi3p cong ngh cao, cOng ngh thông tin,
chat hrqng cao nhtx y tê, giáo dc, du ljch, thuong mai, tài chInh,
djch
vv

6
logistics1 . Han ch phát sinh các v.n d pháp l nhu d&u ti "chui", dAu tu nüp
bong, s'r ding lang phi tài nguyen, d& dai, vi pham pháp 1ut hay phát sinh
tranh
quôc té; kjp thM xr 1' các vtthng mac, khiêu nai cüa nha dâu tu
phOng ngira phát sinh tranh chap.
chap
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- Tao cau nôi, co hi dê thành phô tiêp c.n vi các thj trithng mói, thj
truOng trQng diem phü hçxp vOi djnh htràng phát triên cüa thành phô. Triên khai
hoat dng xüc tiên dâu tu tai các thj tru0ng trQng diem nhu Nht Bàn, Han
Quôc, Singapore, Hoa Ks', Canada, An D và châu Au. L.ông ghép cong tác xtic
tiên dâu ti.r trong các doàn cong tác cüa 1nh dao thânh phô ra rnthc ngoài.
- T chüc cia dng, cia hInh thirc nhu trVc tuyn và trrc tip các hoat dng
xüc tiên dâu tir, thtrcmg mai và du ljch trong các hoat dng ngoi giao kinh tê.
-Ti'rng bixâc khuyn khIch, tao diu kin d doanh nghip Ba Nng chü
dng dâu tu ra thj truàng nuâc ngoài, truâc mat là thj tru6ng các nithc lang
giêng và trong khu vrc.
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b) D.y manh các hoat dng xUc tin thixong mai và mô rng thj trithng
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- Khai thác hiu qua các hip djnh thtrcmg mai tr do (FTA) th h m&i;
xây dirng co chê phôi hqp giUa các sO, ban ngành, các hi, hip hicó lien quan
nh&m phôi hqp h trçl doanh nghip thc thi hiu qua các FTA. Triên khai dông
b và có hiu qua các chucmg trInh ho trçr nâng cao sirc canE tranh cta doanh
nghip (nht là doanh nghip tu nhan) nhàm giüp doanh nghip t.n dçing tôi cia
lçi Ich cüa hi nhQp quôc tê, dc bit là hi nh.p kinh té quôc té, day manh xüc
tiên thucing mai, rn rQng th tru&ng xuât khâu hang hóa, djch vu, tham gia vào
mang luâi san xuât và chuôi giá tr khu vi.rc, toàn câu, cia dng hóa thj truOng dôi
tác, nghiên ci'ru và phát triên, dôi mi và chuyên giao cong ngh
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- Nâng cao vai trO cüa các hip hi doanh nghip; kjp thôi nm b&t, giãi
quyt nhUng khó khn cho doanh nghip, dc bit trong giai doan bInh thithng
m&i h.0 COVID-19; chü dng cung
thông tin ye chü truong, chInh sách cüa
Bang, Nhà nithc va thành phô Ba Nng, xây dimg co ché trao dôi thông tin giUa
ChInh quyên thành phô và các doanh nghip.
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- Tang c1xmgxüc tin thuong mai tai các thj tru&ng trçng dim (Hoa KS',
Nhât Bàn, Han Quoc, ASEAN, O-xtrây-li-a, New Zealand, EU) và thj trithng
moi (Trung Bong - chau Phi, An D9, Nam My). Khuyen khich cac doanh nghiep
có von dâu tu nuc ngoài kêt fbi vOi doanh nghip trong nuâc, gop phân vào
vic hInh thành và phát triên chuôi cung mg.
I

A

A

£

A

,

I

A

- Tang cung và di mOi các hInh thirc t chrc hi chq mang thm qu6c M
và khu virc tai Ba Nàng; tIch crc quãng bá, giói thiu san phâm hang hOa cüa
Ba Nang tài cong dong doanh nghip trong nuâc và quc té.
'Chucmg trinh so 40-Ctr/TU ngay 3 1/01/2020 v trin khai thc hin Chuyn d "DOi mài mô hinh tang tnxông,
phát huy các dng 1rc tang truong mài; day manli thu hut và sir ding hiu qua các ngun Ic dâu tu, tru tien
nhthig nhà dau ttr chin hrcic, tr9ng diOm" và Chuong trinli sO 44/Ctr-TU ngày 19/02/2020 vO triOn khai thirc
hin Nghj quy& so 50- NQ/TW ngay 20/8/2019 cUa B Chfnh fri va djnh huOng hoàn thin thO ch& chinh sách
nâng cao chat Iuçmg, hiu qua hcip tác dau tu ntrOc ngoai dn nani 2030.

7
- Day manh hqp tác quc t trong phát triên kinh tê tp the, hcip tác xã
nhu dào tao, thông tin tu v.n, vn dAu tu, khoa bce cong ngh... nghiên cru
phát triên mô hInh hqp tác x kiêu mói.
c) Tp trung quâng bá, xüc tin du ljch chat lixcmg cao
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- Tip tiic trin khai hiu qua cac k hoach, d an trong !Tnh vrc du Itch:
Dê an cci câu 1i ngànhdu ljch Dà Nng den näm 2025, djnh huóng den narn
2030; Kê hoch Phát triên du Ijch thành phô Dà Nng giai do.n 2021-2025; Dé
an phát trin kinh t ban dêm tai Dà Nng; D an phát trin du ljch MICE; K
hoach so 2984/KH-UBND ngày 07/5/2020 v trién khai Chuyên dé "Tsp trung
phát triên du ljch và djch vii chat hxcrng cao gän vâi bat dng sãnnghi duàng;
xây drng Dà Nng thành diem den du ljch, djch vi hang dâu, tam khu vrc,
thãnh phô sir kin, trung tam hi nghj quc ti".
- D.y manh, nâng cao hiu qua và da dng boa các ho?t dng xüc tin du
lich, to thrnmg hiu và dâu .n riêng cho du Ijch Dà Näng, dc bit chii trQng
cong tác nghien cru th trithng, xüc tiên, quãng bá, chuân bj cci sô h tang mêm
và cirng dê phát triên du ljch và don dâu lan song du ljch hu COVID- 19.
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- Nghiên cüu, xiie tin thj tru&ng, xác djnh di tucing khách chü !irc cUa
Dà Näng là các nuâc phát triên dê có htrOng dâu ti.r, khai thác phii hqp. Trong
do, nhân math phát triên thj truông Dông Bãc A (phãn khüc khách có khã näng
chi tiêu cao); duy trI và phát triên thj truOng khách truyên thông khu vrc Dông
Nam A, Tây Au, Bàc Ms', huOng dn m& rng thj trtthng khách các nuc 0xtrây-li-a, An D, Nga và các nuâc khu vijc Trung Dông, Châu Au.
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- Xây dirng các chiên luçxc quãng bá, xüc tin theo chü dê và theo giai
don thông qua các phucing tin truyên thông, mng xâ hi da dng cO tInh
tucing tác rng rãi.
- H trçi duy trI, khai thác có hiu qua cac &thng bay (tnr6c khi djch
COVID-19 biing phát); nghiên ciru chInh sáeh xiic tin ma các duèng bay mâi
tü cac thj trithng tiêm näng den Dà Nng nhix O-xtrây-li-a, An D, Tây Au, Bäc
Au, Nga...
- Djnh huóng phát trin và xüc tin du ljeh theo hirO'ng bn vUng; uu tiên
xiic tiên các san phânVdjch vi du ljch chü hrc nhu du ljch biên, nghi dung cao
cap; du ljchmua sam, hi nghj hi thào (MICE); du ljch vn hoá ljch scr, tam
linE, cong dông, sinh thai; du ljch dO thj; du ljch golf; dâu tu phát triên san phâm
du ljch, chü tr9ng kinh tê ban dêm.
- Hoàn thin cci ch, chInh sách phát trMn du ljch (chinh sách MICE, visa
visa vaccine); ung ding khoa hçc, cong nghç, chuyen doi so trong cac boat dçng
quãn 1, khai thác, xüc tiên quãng bá d thüc day phát triên du ljch thông minh.
- Lien k& các dja phucing có cira kh.0 quc t d thic dy khai thác du
lich ducing bO (Lao, Thai Lan, Campuchia) Tao lap cac mOi quan h, hop tac
quoc te vm cac to chuc phat trien du 1ch cua EU, PUM, Exchange, TPO va Van
phông dai din du ljch các rnróc Thai Lan, Singapore, Malaysia, Han Quôc,...

8
tai Vit Nam. Thành 1p mi lien kt hçip tác qu& t& hçip tác tai các thj truàng
tim näng nhu Dong Nam A, châu Au, O-xtrây-li-a, Hoa KS', An Do, Nga,
Trung Dông.
- Quãn 1", sir dung hiu qua dai din du ljch Dà Nng tai Trung Quc, Han
Quoc, Nht Bàn; xüc tiên dê cir dai din du ljch Dà N.ng tai mt so thj trl.r&ng
trçng dim, tin tii thành 1p các van phóng dai din du ljch Dà Nang tai các thj
tnr6ng nix&c ngoài nhi.r châu Au, O-xtrây-li-a, Nga và Trung Dông.
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- Di mth hInh thüc xi1c tin du ljch trên nn chuyn d& s& du ljch trirc
tuyên, du 1ch bang cong ngh thirc tê âo den các thj trtr&ng quôc té.
d) Dy manh cong tác quãng bá, xüc tin hqp tác quc t trong các lTnh
virc: môi trithng, cong nghip cOng ngh cao, cong ngh thông tin, khoa h9ccong ngh và dOi mó'i sang tao, y tê, giáo diic, dào tao nguôn nhan Iirc chat
luqng cao
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- T.p trung kêu gçi du tu, xüc tin hçip tác quc t nhm thc hin hiu
qua Dê an xây d%rng Dà Nang - Thành phô môi trlx&ng giai doan 2021-2030.
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- TrMn khai có hiu qua D an "Tng th phát trin Khu cOng ngh cao Dà
Nng den nàm 2030", Dê an "Xây dirng Dà Nàng tr& thành trung tam kh&i
nghip dôi mâi sang tao quôc gia tai khu vrc mien Trung- Tây nguyen"; Dê an
xay drng Thành phô Thông minh; Dêán Chuyên dôi so trén dja bàn thành phô
Dà Nng den näm 2025, d.nh htróng den nãm 2030.
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- Ma rng hqp tác quc t vOi các vin nghiên ci'ru, các truang dai h9c,
yuan i.rom, qu5' dâu tu, tp doàn kinh té trong linh virc nghiên ciu, (mg diing va
phát triên cong ngh cao. Giâi thiu, khuyên khIch và tao diéu kin cho các don
vj tham gia các chuong trInh, du an quôc tê ve cong ngh cao. Nghiên cü'u, tham
gia các to chrc, mang Iuài ye cong ng1i cao, khoa h9c-công ngh that là trong
các linh virc cOng ngh ixu tiên dé chü dng tham gia cuc Cách mang cong
nghiep Ian thir tu.
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- Chü dQng tham gia và huóng dn tr& thành thành viên tIch circ cUa các
mng krói dôi m6i sang tao toàn câu. Nghiên cru, tham gia các tO chc, mng
luoi ye cong nghe cao, khoa h9c va cong ngh de quang ba, xuc tien cac chuong
trInh hqp tác và huy dng trI thirc, nba khoa h9c quôc té nhãm thüc day dôi mói
sang tao, phát triên khoa hpc và cOng ngh.
- Khuyn khIch CC co s& giáo d%ic, doanh nghip,
thành l.p các trung tam dôi mói sang tao tai thành pho.

th

churc nu&c ngoài

- Xây drng và trin khai K hoach Xiic tin hçip tác toàn din gifla Dà
Nang và các dôi tác châu Au ye linh vvc y té giai doan 202120252; XCic tin
kêu gi dâu tu vào các dir an trQng diem cüa thành phO trong linh virc y tê, giáo
diic. Nghiên ci'ru hqp tác phát triên các djch v' y té, giáo dic chat lucmg cao;
tang cu&ng hcip tác và chü dOng hi nhp, tranh thu h trq k thut, dào tao va
2

K hoach II 98/KH-SYT cüa S Y t ngày 05/4/2021 v xüc tién hçip tác toàn din giUa Dà Nng Va CC d6i tác
Châu Au v lTrth virc y t giai doan 202 1-2025.

9
tài chInh cüa các nirâc, các th chi'rc quc t trong lTnh virc giáo dic, y t chuyên
sau.
4. TIch clyc vn ttng ngun vn vin trçr phát trin chInh thi?c (ODA),
vin trç phi chInh phü ntr&c ngoài (NGO) và xüc tin du tu theo hInh thü'c
cong tir (PPP)
- Dy manh thu hit ODA, PPP trong du tu phát trin ha thng k thut do
thj thông minh, môi trithng, nhât là trong cac linh vrc quãn l dôthj nhr giao
thông,
thoát nithc, xir ! chat thai, luOi din, h thông din chiêu sang, cánh
báo thiên tai...
cap
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- Nghien cru xu huóng vin trçl cUa các t chirc phi chInE phü nurc ngoài,
tim kiêm các to chi'rc, dôi tác mài, ma rQng quan h vOi các to chirc 1&n tiêm
nàng, da dang hóa các hInh thi'rc và di tác vn dng vin trç nhäm triên khai
hiu
Chuong trInh tang ci.thng hçp tác và vh dng vin trq phi chInh phü
nuâc ngoài giai don 2021 —2025.
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5. Vn dng ngtrôi Vit Nam & ntr&c ngoài (NYNONN), ngtrôi nithc
vào sly
ngoài, doanh nghip có vn du tirnir&c ngoài ti Ba Nng dóng
nghiçp phat trien kinh te - xa h91 cua thanh pho
gop

1
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- Xây dirng mang lirâi kiu bào r&ng rnanh. Tip tiic tuyên truyên, quãng
bá duâi nhiêu hInh thrc ye thành tiru phát triên kinh tê, xã hi, thrmg !Oi và chü
truang xây dimg thành phô trong giai doan mâi; các chInE sách thu hut, kêu gi
kiêu bao trà ye dâu tu, hçip tác xay dçrng và phát triên thành phô. Thu hut nguôn
von dâu tu hoäc kêu gçi si.r hcip tác t11 NVNONN trong vic kêt nôi dôi tác, X11C
tiên dâu tu vao cac di,r an trQng diem và các lTnh VITC ixu tiên thu hut dâu tucüa
thành phô. Két nôi vcri mt
vüng, quOc gia có nhiêu kiêu bào sinE song dê ho
trçY doanh nghip thành phô tip c, kt ni giao thucxng, hqp tác dâu hi kinh
doanh, giói thiu san phâm cüa dja phtrcing ra nuâc ngoài.
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- Chu dung
nhat thong tin ye thanh tiru phat trien kwh te, xa h91, duong
lôi và chü tnrtmg
drng thành ph trong giai doan mói, các thu trixcYng,
chrnh sach cua Bang, Nha nuoc, cua thanh pho den c9ng dong rnrac ngoai dang
song và lam vic tai Ba Nng. To chirc gp mt, sinh hoat, dôi thoai dê tháo gâ
kho khän, vuang mac, t?o dieu kin thun lçii trong hoat d4ngkinh doanh, trarth
thu sr üng hO cüa nguii nisâc ngoài tai Ba Nng trong vic kêt nôi, xüc tien cac
chucxng trmnh hçip tao, dâu tix.
cap
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- Xüc tin, huy dOng trI thüc, nhà khoa h9c NYNONN nh&m thi.'ic day di
mói sang tao, phát triên khoa hçc và cOng ngh.
- D.y manh vic rà soát,
cách cách thu tic hành chInh nhm tao thun
lçii hm nüa cho ngisäi Vit Nam a nuâc ngoài th%rc hin các dir an dâu tu tai dja
phixong; xây dimg co s& d 1iu
doanh nhan và trI thüc NVNONN tai thành
phO dé thng cuang vn dng và thu hut kiu bào có nh0ng dong gop thiêt thirc,
tham gia xây drng và phát trin thãnh ph.
cai

ye

10
6. Tranh thu sr h trq cüa B Ngoi giao, mng hrói co quan di diu
ngoi giao Vit Nam & nuo'c ngoài Va các b ngành trung u'o'ng, mng krói
ccr quan di din ntr&c ngoài ti Vit Nam trong cong tác ngoi giao kinh
t
- Duy tn mi quan h ch.t ch gifla thành ph vOi B Ngoi giao, mng
krii co quan di din ngoi giao Vit Narn ti nuOc ngoài và Co quan didin
niro'c ngoài ti Vit Nam trong vic cung cap thông tin nhu cau hqp tác quôc tê,
nhQ'ng djnh hithng thu hut dâu tu, thixang mi, du ljch C%i the cüa dja phuo'ng, h
trçl doanh nghip tiêp cn thj tnr&ng
tai, bâo v quyên và
Ich chInh dáng
cüa doanh nghip trong quan h giao 1uu kinh té, thucmg mai quôc tê.
so
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- Tranh thu mng luOi co quan di din ngoi giao, các t chirc xiic tin
dâu Px và thircing mi, hQi, hip hi doanh nghip dé quáng ba môi trung dâu
tu, kinh doanh, thit 1p mng hr&i d& tác xiic tiên dau tu, khai thác cac co hôi,
tim nãng dâu ttr cüa thành phô, thu hut kiêu bào, các nhà dâu tu có tiêm nàng,
khai thác có hiu qua các thông tin, dC
fir các co quan d.i din ngoi giao dé
xây drng chucmg trInh hqp tác và xüc tién cho tirng thj truOng.
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- Tang cu&ng và nâng cao hiu qua phi hcxp lien ngânh, giüa B Ngoai
giao và các BQ ngành trung uong vOi dja phuong, gi0a trong nuOc và ngoài
ni.rOc trong vic triên khai cong tác ngoi giao kinh té.
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- Khai thác hiu qua Trang thông tin din tir Ngoi giao Kinh th d quãng
bá hinh anh thanh phô, xüc tién dâu tu, thucing mai du lich va thra nôi ham ngoai
giao krnh te den gan doanh nghiçp nham giai thiçu cho doanh nghip them mot
da chi ho trçi hi nh.p quôc té.

1

7. Phát trin nguôn nhân hrc cho cong tác ngoi giao kinh tê
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- Tiig cuèng dào to, bi duOng kin thüc kinh t cho can b lam cOng tác
dôi ngoi, bi diiO'ng k näng cong tác ngo.i giao kinh té, nhât là ye ngoi ng,
kiên thrc ye lust kinh tê quôc tê, k5 näng thi.rong luqng, dam phán, nâng cao
nhn thüc ye ngoi giao kinh té.
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- Ph bin thông tin, kin thirc di ngoi rng ri cho di ngU can b
CCVCLD, doanh nhâri dê hiêu rO thông 1, 1ut pháp quôc té trong qua trInh hôi
nhp kinh té quôc té.
- Tranh thu nguin h tr? quc t, các chuong trInh h9c bng dé nâng cao
näng lrc và k5 nàng cho dQi ngU can b CCVCLD, doanh than cüa thành phô.
S

A

I

A

F

SA

- De xuat hrnh thanh to/thom cong tac lien nganh ye ngoi giao kinh te.
IV. TO CHIJ'C TH1C HIN
S

S

1. Cn cir vào D an và các thim vii duçc giao
phn Phi 1ic kern
theo, các sO ngành, UBND cac qun, huyn và các co quan, don vj lien quan xay
d%rng ké hoach chi tit triên khai hoc lông ghép ni dung lien quan tnong k
hoach thrc hin thim vi chuyên mon cUa don vi, báo dam thrc hin kip thOi
và hiu qua nhUng nGi dung cUa Dé an.
tai

11
2. S& Ngoi vçi là c quan du mi theo dOi, ph6i hqp vi cac CG quan lien
quan trin khai thc hin Dê an. Djnh k' hang näm báo cáo UBND thành phô ye
tmnh hInh thixc hién Dê an vá tham mmi UBND thánh phô chi do cong tác ngoi
giao kinh té trong tmg giai do?n phü hçip tInh hinh thrc tién.
3. Djrih k' hang nm t6 chirc giao ban kinh t di ngoi giUa länh do
thãnh phô vài cac co quan, dn vj d rà soát vic thirc hin các nhim v cüa Dé
an.

-li
n

hn

t3

4. Kinh phi thrc hin: Sâ Tái chInh b trI kinh phi trong dir toán hang
näm cüa các dcin vj dé thrc hin cac nhim v ducrc giao trong Dê an, Các Ca
quan, donvj can cü chê d, djnh mrc tài chInh hin hành và Dê an nay chü dng
can dôi, sap xép, phân bô kinh phi bâo dam thirc hin day di các nhim vçi chi
mtcách hcip 1, tiêt kim, hiu qua trong phm vi dir toán duqc cap có thâm
quyen giao.
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5. Trong qua trinh trin khai, thuc hin D an, cn chü tr9ng cOng tác dam
bào an ninh quôc phông, an ninh dOi ngoi trên dja bàn thành phO.

Phu Inc
NHIM VIJ CIJ THE vA PHAN CONG THIfC HIN
s: JD/QD-UBND ngày2Jthang9 näm 2021 cia hi tich Uy ban nhân dan thành ph4)
°. Nhim viii

3

ThOi gian
Ghi chü
thirchjên
ghiên ct?u, dir báo, tng hçrp thông tin, dinh hir&ng chin krçc cho hi nhãp quc tê vã ngoai giao

K hoach xüc tin hçrp tác gi&a thành ph Ba Nng và Si Ngoi vi
các ni.râc châu Au giai doan 2022-2025

-li

nh

nt

I. Tang c
kinhtêcüa

Các S&, ngành; Näm 2022
UBND qun,
huyn
Chin hric hOi nhâp và hqp tác quc t thành ph Ba SrNgoi vii
Các S&, ngành; Näm 2022
Nãng den näm 2030, tam nhIn den nàm 2045
UBND qun,
huyn
Xây dirng kjch ban tang trtthng kinh t thành ph Ba Vin Nghien Cic thÔng kê 2021-2025
Nng hang näm theo ngành, linh virc nhãm thirc hin cüu plát triên thành ph, các
các miic tiêu tang triring kinh té theo Nghj quyêt Dti kinh tê-xA hôi dmi vi lien quan
hi di biêu Ian thu XXII Bang bO thành phô Ba Nng thành phô
nhiém k' 2020-2025.

1

Nghien cüu, tim ki&m d& tác chin 1uc, cac thj Sà Ngoai vu,
trirng mâi noi, tiêm nãng dê nãm bat nhUng xu hr6ng Ban Xüc tin
phát trin mâi cüa kinh tê toàn câu.
và h6 trc áu
tir
Nghiên c(ru, chia sé thông tin v xu the phát trin, S& Khoa hoc
chInh sách và kinh nghim cüa các niiâc trong vic vâ Cong ngh
tham gia cuOc Cách mng cong nghip Ian thur tu

Các Si ngành Thutmg
lien quan
xuyên

Các Sc ngành Thtrông
lien quan
xuyen
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LI

Co quan, don Co quan, don
- v, chü trI
vi phôi hffp
-

lin

II. By mnh hçrp tác quôc t song phuo'ng và da phirong
Tang crmg thrc hin Chi.rong trInh s 32-CTr/TU SâNgoi viii
ngày 19/1 1/2019 cüa Thành üy vii Kë hoach so
8816/KH-UBND ngày 27/12/2019 cüa UBND thinh
phô triên khai Chi thj so 25-CT/lW cüa Ban BI thu ye
dy mnh vii nâng tam dOi ngoi da phirong den niim
2030.

Cac SO, ngiinh Thir?mg
lien qüan
xuyên

K hoach s
2905/KHUBND ngày
05/5/2020

2.

Trin kbai các thôa thuân và chrong trinh hcp tác c.p S&Ngoai viii
dja phucxng giUa thành phô Dà Nãng Va các dja
phiwng nuâc ngoài.

cac sa, ngành Thi.r&ng
lien
quan; cuyen
UBND qu.n,•
huyn

Tang cuing ma rng mng hrâi các cija phumig nuac
ngoài có quan h hçp tác vài thãnh phô Ba Nang
3.

Tham rnuu tharn gia và hçip tác hiu qua vâi mt s
djnh chê tài chfnh, to chirc da phtrang, t chtrc quôc tê

4.

Trin khai hiu qua K hoch Xüc tin hp tác gitta S Ngoi vi
Ba Nkg vài cac dôi tác NMt Bàn giai do?n 2021 2025

3

S Ngoi vi
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Cãc Si, ngành Thuông
lien quan
xuyên
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Các Sâ, nganh 2021-2025
lien
quan;
UBND qun,
huyn
III. Dy manh vã nâng cao hiêu qua các ho
Içng quang bá, xuc tién du tu, thuong mi, tai chInh, du tjch, Cong nghip
cong ngh cao, khoa hoc-cong nghê, dôi mó'i sang tao, giao duc-dao to, y té, môi trir&ng
1.
Dy In1nhz thu hat và si ding hiu qud các ngutiz 1c ctu 1w, wu lien nhfrng nhà tEu 1w chili, 1W9'c, tr9ng diem
Tham muu UBND thành ph t chCrc các Din dan Ban Xüc tin Sâ Ká hoach va Hang näm
K hoach s
dâu tir hang nAm, cac chucing trInh xic tiên dâu tu trirc và Ho trG dâu Du tu; các sâ,
2905/KHtiêp và tWc tuyên tti các thj truang tr9ng diem nhu: tu
ban, ngành lien
UBND ngãy
Nhat Bàn, Han Quoc, Singapore, Hoa KS', Trung
quan
0 5/5/2 020
Quôc, Châu Au
Sâ Ngoi vii, các sâ, ban, Thu?mg
Ban Xüc tiên ngành lien quan xuyên
va H trci du
ti'
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Tang cuông th chirc tip xñc (doan vao, doàn ra) gitta
länh do thành phô, c quan chuyén mon và doanh
nghip Ba Nang vai dôi tác tiêm nAng dã khai thác
hçrp tác trao dôi kS' thut, cong ngh; quãng bá xüc tiên
dâu tu, thucing mi và dch vi; thüc day hqp tác phát
triên, các hoat dng khâi nghip và dôi mâi sang tao,
thành pho thông minh, trung tam tài chInh

2.

Thiêt 1p mang hrai cong tác viên r nu6c ngoài lam Ban Xüc tin
cong tác xüc tin du Ut cho thành ph6
và Ho trçi dâu
ti.r, Sâ Ngoai
v'
Ddy mini, cdc Izoi1 d3ng xác uI, thu'o'ng miii và mô riig 114 urwông
Thirc hin cO hiu qua K hoch trin khai Hip djnh S
Cong

Các sa, ban Thuàng
ngành CO lien xuyên
quan

K hoach s
2905/KHIJBND ngày
0 5/5/2020

Các Sec, ban, 202 1-2025

K hoach so

Di tác toàn diên va tin bô xuyen Thai BInh Drcng
(CPTPP); Hip djnh thiwng mi tir do gifla
CHXNCN Viêt Nam và Lien minh Châu Au
(EVFTA); Hip djnh thung mi tr do gifla
CHXHCN Vit Nam và Lien hip Vrng quc Anh
và Bãc Ai-len (UKVFTA)

Thuong

hn

t3
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3

ngãnh, dcn vj
duçic phân cong
theo cãc Kâ
hoach

2021-2025
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Trin khai hiu qua K hoch thông tin tuyên truyn S
Cong Các S, ban,
ye hi nhp kinh té quôc tê trên dja bàn thãnh phô giai Thung
ngành, don vj
doan2021-2025
dtrccphancong
theo các K
hoach
T chirc khâo sat, dánh giá vic thirc hin các quy djnh Vin Nghiên S
Cong
ciru
và
cüa Trung licYng và dja phi.rmig di vOi các c quan
Phát Thiicng va các
quán I nhà nuâc và doanh nghip lien quan n vic triên KTXH
sâ, ban ngành
thirc hiên các hip djnh thixcyng rni tir do da phrcrng
hen quan
và kiên nghj si.'ra dOi nhüng dim chisa phü hçip, kin
nghj c chê phôi hqp gifta trung wmg và dja phxcrng
trong viêc thông tin, hràng dn trin khai các FTA ma
Viêt Nam là thành viên
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K& ni các hip hi doanh nghip cüa các nuOc d&
tác vâi các hip hOi doanh nghip cña thành ph; cung
cap thông tin v các sir kin tnrng bay san phm, hi
chçc thwmg mai nuàc ngoài cho doanh nghip thành
pho; tang ci.rmg kt nôi doanh nghip thông qua hgp
tác giita Dà Nang vâi các dja phirang nuàc ngoài và
c quan dai din Vit Nam tai nuâc ngoài.
Dy mnh các hot dng giâi thiu, quãng bá tuyn,
dim du ljch gn vOi quàng bã các san phrn, hang hOa
dc trilng, các san phAm OCOP cüa thành ph

14751KHUBND ngày
12/3/2019;
K hoach s
5727/KHUBND ngày
27/ 8/2 020;
K hoach s
120/KHUBND ngày
21/6/2021
K hoach s
8755/KITUBND ngày
31/12/2020

Nàm
2022
cho giai doan
20 19-2022;
näm 2025 cho
giai
doan
2019-2025

S Ngoi vi, Các s, ban, Thu&ng
S
Cong ngành
lien xuyên
Thung
quan; VCCI chi
nhánh Dà Nang
Va CC hip hi
doanh nghip
Sâ
Cong Các S, ngành 202 1-2025
Throng, Si lien quan;
Du ljch
UBND qun,

Ká
hoach
7 1/KHUBND ngày

huyn
Sâ Thông tin và Thtrông
Truyên thông; xuyen
cac sâ, ban,
ngãnh
lien
quan; VCCI chi
nhanh Dà Nng
và các hip hi
doanh nghip
Nghien c(ru và phát huy mô hmnh các van phOng di Si Du ljch và Các sâ, ban, 2021-2025
din thành phô tai ni.ràc ngoài dê quàng bá du Ijch, Sâ
Cong nganh lien quan
tiêm nàng kinh tê hang hái va xuât khâu thu san cüa Thircing
DàNng

17/4/202 1

nt

3

Dài
Phát
thanh-Truyn
hInh EM N.ng,
Báo Dà Nng,
Cng Thông
tin diên tCr
thành phô

nt
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Trin khai K hoach thông tin tuyên truyn: Tip tic
th?c hiên các chirng trinh phát thanh và truyén hInh,
chuyên muc báo chI tuyên truyên phô biên ye các hip
dinh FTA mdi, thông tin giâi thiêu ye thj trilôMg các
rnrâc thành viên, h.ru dôi vâi doanh nghiép
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Xay drng các chiEn hrçc quàng bá, xüc tin theo chü Sâ Du lich
dé và theo giai doan thông qua các trang mang xA hi,
trang mang dành riêng cho t1rng thj trirang
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Tang cuxng tham gia các sir kin xüc tin thtrcing mai Sâ
Cong Các sâ, ban, 202 1-2025
và các hi chçr, trin lam quOc té va t chüc các hi Thuang
ngành
lien
chçi, triên lam quôc té tai EM Nang
quans
TIp (rung quáng bá xüc tin du ljch chi hrng cao
Xây dirng K hoach da dang hoá thj tnr&ng quc t Sâ Du lich
Sâ Ngoi vii Va 2020-2025
giai doan 2022-2025; trong do tang ciràng khai thác va
các s&, ngành
ma rOng các thj trtthng gm Nga, An D, O-.xtrây-lilien quan
a, Bc M, Tây Au, Bc Au, Trung Dông. Tiep tiic
khai thác thi trii&ng Han QuOc, Trung Quoc (phân
khüc khac có khà näng chi tiêu cao), Nhât Bàn, Hông
Kong, Dài Loan, Dông Nam A

Quyt djnh
5245/QDTJBND ngày
18/9/20 17

H trçl duy trI, khai thác có hiu qua các dithng bay Sâ Du ljch
hin cO; Nghien cüu chInh sách xüc tiên mO cac du&ng
bay mâi tfr các thj tnring tiêm nAng den EM Nàng nhis
O-xtrây-li-a, An D, Thy A, Bc Au, Nga; Tang
cuang lien k& hqp tác vâi các hang hang không va cac

Kê hoach s
2905/KHUBND ngày
05/5/2020

Các sa, ban Näm 2021- Ké hoach
ngành lien quan 2025
7513/KHUBND ngày
16/11/2020
Si Ngoi vu; Nãm 2020- Ká hoach s6
Ban Xüc lien và 2025
2905/KHHo try dâu tix;
TJBND ngày
các sa, ngành
05/5/2020
lien quan

doanh nghip du ljch
Nghiën cCru xay dijng Cu ch& chinh sách h trq thu Si Van hoâ Các s, ban Nàm
hut, to chirc sir kin van hoá, the thao du ljch quy mô The thao;
nganh lien quan 2025
Sà Du ljch
quôc gia va quc th.

3-
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Hip hi Du Nãm
ljch Ba Nang, 2025
S Ngoi vi,
Các sâ, ban
ngành
lien
quan; UBND
các qu.n huyn
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Lien kt cac dja phwng có cra khu quc t d thüc S? Du Ijch
dy khai thác du ljch di.r&ng b (Lao, Thai Lan,
Campuchia). To 1tp các m6i quan h, hcrp tác qu6c th
vâi các to chiirc phát trin du ljch cüa EU, puvi,
Exchange, TPO và Van phOng dai din du ljch các
nràc Thai Lan, Singapore, Malaysia, Han Quc tai
Vit Nam. Thành 1p môi lien kêt hgp tác quc t t
các thj tr11ng tiëm näng nhu Châu Au, 1k, M, An
D, Nga, Trung Bong

2021- K
hoach
75131KHUBND ngày
16/11/2020
2021- K
hoach
7513/KHUBND ngày
16/11/2020

Sâ Ngoi vi và Nãm
các s, ban 2025
ngành lien quan

10
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Quãn I, sü diing hiu qua dai din du ljch Ba Nang tai S Du ljch
Trung Quoc, Han Quoc, Nhât Bàn; Xüc tin dà cir
din du ljch Ba Nang vã tiên tài thành lap các vAn
phông di din du ljch Ba Nng ti các thj tnthng
rnzâc ngoài nhis Châu Au, Uc, Nga và Trung Bong

21

Xüc tin và phi hçip th chrc thành cong các sr kin S& Ngoi vi
quôc tê iOn tai Ba Nng

NAm
2025

NAm
2025

2021- K
hoach
75131KHUBND ngày
16/11/2020
202 1-
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Các so, ban
ngành;
UBND qun.
huyn
T chirc môt s hInh thüc xüc tin du ljch mói nhii du SO Du ljch, SO Các sO, ban
ljch triic tuyên, du ljch bang cong ngh thuc t ao voi Ngoi vii
ngành lien quan
khách rnxOc ngoài

2021- Ké
hoch
75131KW
UBND ngày
16/11/2020

Dày manh xüc tiên thu hUt dâu tu loi hInh thuyen Ban XUc tiên Các SO: Cong Hang nãm
bum trën song Han d tao san phm phc vu du lich. và Ho tr Dâu Thiwng,
Du
tu
ljch, Giao thông
van tãi, VAn
hoá và Th
thao, Ngoi vn
vâ các don vi
lien quan

Cong van s
3345/IJBND
-VHTT ngày
01/6/2021

Xüc tin kêu gçi du tu xay dirng trung tam du thuyn Ban Xüc tin Các sO, bai
quôc tê và quáng bá, tao lap thi.rang hiu du ljch biên và Ho trci EMu ngành lien quaii
dàng cap quôc tê cüa Dà Nang
ti.r, S&Duljch

Sr I hoach
va Dâu tix, So
Thông tin và
Truyên thông

Dy manh xuic ti&n, thu hut du tix nuâc ngoài vào Khu
cong ngh cao Dà Nang, Khu cong nghé thông tin tap
trung, Khu cong nghip hO trq Khu cong ngh cao và
các khu cong nghip

Các sO, ban Hang nàm
ngành;
UBND qun
huyn lien quan

Ban Xüc tin
vã Ho trc dâu
tu, BQLKhu
CNC va cac
KCN

Các sO, ban Hang nàm
ngành;
UBND qun
huyn lien quan

Quyt djnh
sO 1950/QDUBND thuc
hiên Dé an
TPTM
K hoach so
48441KHUBND ngày
18/7/20 19

Dy manh xüc tin dAu tu, hcirp tác vâi các tp doàn, SO Thông tn
doanh nghiêp CNTT quôc tê dê tiêp can cãc cong ngh và
Truyên
mâi, chia sé kinh nghiêm va thu hut ngun 1rc quôc tê thông
trong xay dirng Thành phô Thông minh

Các sO, ban Thithng
ngành;
xuyen
UBND qun
huyn lien quan

K hoach s
2586/KHUBND ngày
20/4/2020

TIch cixc hçp tác, tham gia các t chOc, din dan quc SO Thông tin
té ye Thành phô Thông minh (Mang krOi các thãnh và
Truyn
phô thông minh ASEAN-ASCN, T chüc các thành thông
phô thông minh, ben ving the giOi-WeGO, Mng luOi
khu virc các chInh quyén djaphircing ye quãn 1)2 djnh
cix con ngu&i-CITYNET) de h0c hói, chia sé kinh
nghim Va quáng bá thành phô Ba Näng; thu hut van
dng các dir an lien quan den Be an xây dirng Thành
phô Thông minh

Các sO, ban Thuông
ngành;
xuyên
UBND qun
huyn lien quan

Ká hoach s6
25 86/KBUBND ngày
20/4/2020

Nghien ciru hinh thành mô hinh và ca ch phi hçip Ban quãn 1)2 Các sO, ban Thuông
gita Ban quân 1)2 Khu Cong ngh cao và các khu cOng Khu
cong ngành;
xuyén
nghip EM Nng vOi các to chirc nghien cüu, cãc ngh cao va UBND quân

Kê hoach s6
2905/KJ-JUBND ngàv
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Dy mnh thu hut du tis phát trin ha tang k thuat do
thj thông minh, nhât là trong các linh vrc quán ! do
thj nhi.r giao thông, cap nizâc, xi'r 1 chat thai, hrâi
din, h thông din chiêu sang, cánh báo thiên tai

hn

t3

2021- K
hoach
2581/KHUBND cOa
UBND TP
Dy mutt/i cong tác quáng Ink, xác tiln I:pp tác quic îê trong các linh
vu'c: lnôi 1rwô7i g, cong nghip cong ngh cao,
cOng ngIz I/lông tin, khoa /lQc-công ngh và kliôi ii
gliip 1ôi mOi Sd tig 410, y te, gido dtc, dao 4zo nguon nhan lrc
chat lU'9'izg cao, logistics

lin

4.

Näm
2025

Sor Ngoi vii, Thithng
Các sô, ban xuyen
ngành;
UBND
qun
huyn lien quan
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M rng hp tác quc t và hi nhp v khoa h9c và S& Khoa hQc
cong ngh, nhât là trong các linh vrc cOng ngh uu Va Cong ngh
tiên dê chü dOng tham gia cuc Cách mang cOng
nghip lan th tu; hc hOi kinh nghim ye cac chInh
sách, mô hinh thüc day di mâi sang tao tir cac rnxâc
dOi tác chiên Itrçic, cac nizâc Co trInh d khoa h9c,
cong ngh tiên tiën, dang di d trong cuc Cách
mang cong nghip 1.n thr tu; chij dOng tham gia mang
krâi doi mâi sang tao toàn câu

UBND ngày
05/5/2020

t3

ngh cao và UBND
qun
các khu cong huyn lien quan
nghip
FM
Nang

hn

nghiêp Da Nâng vâi cac th chüc nghiên ciru, các
trithng dai h9c, các doanh nghip nhàrn phát huy vai
trô cCza Khu cong ngh cao Dà Nng dôi vOi phát triên
kinh té - xâhi, khoa hQc và cong ngh mdi, phát trién
các san phâm mâi, doanh nghip cong ngh mói và
ngành cong nghip mài
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Khai thác hiu qua các chircrng trinh hcrp tác quc t d Sâ Tài nguyen Các S, ngành; 2021-2025
th?c hin thành cOng D an xay d?ng FM Nng - và Môi tnrYng UBND
qun,
Thành phô môi tnrcng giai doan 2021-2030
huyn lien quan
Trin khai K hoach Xüc tin hçip tác toàn din gifla
Yt
Các Sâ, ngânh; 202 1-2025
FM Näng và các dOi tác châu Au ye linh virc y tê giai
UBND qun,
doan 202 1-2025
huyn lien quan

Ká
hoch
1198/KHSYT cüa Si
Y t ngày
flS/41?117 1

lin

hn

t3

IV. TIch circ vn dng nguôn von vin trçr phát trin chInh tht?c (ODA), viên trçr phi chInh phü ntr&c ngoài NGO) và xüc
tiên dan tir theo hInh thfrc cong tir PPP)
1.
Dy mnh thu hut ODA, PPP trong du tix phát trin Sâ Ká hoach- Các S?i, ngành Thu&ng
ha tang k thuât do thj thông minh, nhât là trong các Dãu tu
lien quan;
xuyen
lTnh vrc quán l' do thj nhu giao thông, cap thoát nixóc,
UBND qun,
xcr l chat thai, krâi dién, h thông din chiêu sang,
huyn
cãnh báo thiên tai
2.
Xuc tin ngun vn ODA không hoàn 'ai cüa các t K hoach-Du Các s& ban Thtxng
K
hoach
ch(rc quôc té, trong do có JICA de triên khai nghiên
ngànhlienquan xuyen
2581/1(11ciru Khu do thj cãng Lien Chiêu và nghiên ctru kêu gi
UBND cüa

3.

Trin khai Chung trinh tang ci.rông hqp tác a van S Ngoi vii
dng vin trçi PCPNN giai don 2021 — 2025. Nghién
cCru xu hixàng vin trçi cüa các t chirc phi chInh phU
niiOc ngoài; Ma rng quan h vài cãc t ch(ic mâi
tiém nang

Các S, ngành Thi.rng
lien quan;
xuyên
UND qun,
huyn

3-

t3

Sr Kê hoch
và Dâu tu,
Ban H trci và
Xüc tin aau
ti'
Tang cithng kt ni doanh nghip ci:ia thành ph vai Sa
Cong
doanh nghiêp cüa ngui Vit Nam a rnrâc ngoài; van Thuong
dng, kêu gi kiu bào da tir san xut, kinh doanh Va
giâi thiu các doanh nghip du ttr vào thành ph,
tham gia các hoat dng xüc tin thuong mai vâ thi&
Ip dai 1 phân phi san phm
Dty mnh cong tác di mâi xüc tin dau ti.r, xây dirng
các dr an kêu gi dau tu phU hçrp vâi quy hoach chung
thành ph rnOi dwc ban hành, quy hoach phân khu
nhm san sang kêu gi các nhà dau tu.

Các Sâ, ngành Hang nãm
lien quan;
UBND qu.n,
huyn

Ch.rcmg trInh
45-CTr/TU
ngày
25/02/2020

Các cci quan, Thuing
dcm vj lien quan xuyen
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Trin khai cac ca ch, chInh sách thu hut cac chuyên Si Ni viii
gia, nhà khoa hçc trong niiâc và quc t trong 11th vuc
CNTT-TT dn lam vic ngn hn hoac lâu dài t?i
thành ph

lin

hn

t3

V. Vn dng Ngu'&i Viêt Nam nuo'c ngoài (NVNONN), ngu'ôi nu*c ngoãi, doanh nghip có vn du ttr nuó'c
ngoài tal Ba
Nng dóng gOp vão sig nghiêp phát trin kinh té - xã hi cüa thành phô

Thu hut các kiu bào có tirn Iirc, có mong mu6n dau
ti qué huo'ng; phát tri&n mang luâi d& tác, cong tác
dê ho trq cong tác xüc ti&n dâu tir ti các thi tnthng Oc
ngoài.

5.

tin các chuong trInh hqp tác và huy dng trI Sâ Ngoai v
thuc, nhà khoa hQc nguäi Vit Nam a nuâc ngoài a
quc t cho thuc dy dôi mói sang tao, phát trin khoa
hQc và cong ngh

lin

hn

t3

4.

Ban Xüc tin
và H trq dau
tu, Si Ngoai
vi

S Ngoai vii, Thung
Ban ho trg và xuyên
xüc tien dâu ti.r,
CáC CcY quan,
don vi lien quan
Các Sa, ngãnh Thung
lien quan;
xuyên
UBND qun,
huyn

Sâ Khoa h9c và 202 1-2025
Quy& djnh
Cong ngh, cac
872/QDS&,
ngành;
IJBND ngày
UBND
qu.n,
12/2/2020
huyn
VI. Tranh thu sr h tro cüa Bô Ngoi giao, the bô ngành trung roilg và mng hr&i co quan
dal din ngoi giao Vit Nam
0' ntr0'c ngoài trong cong tãc ngoi giao kinh t
Xuc

Các Sâ, ngânh Thuông
lien quan;
xuyên
UBND
qun,
huyn

nh

nt

3

Sâ Ngoai vii,
Ban Xüc tiên
vâ Ho trc dâu
tix

nt

3-

lin
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Vn dng t chrc mt s chucing trinh kt n& hccp tác, Sc Ngoi vi
xi'ic tiên dâu tii, kinh doanh vâi dôi tác nithc ngoài ti
Dà Nng

-li

Tang cung quan h vài Bô Ngoi giao, cac CG quan
trung rong, cãc ca quan di din ngoi giao Viêt Nam
tai nixóc ngoài và ca quan di din nuOc ngoài t?i Vit
Nam; Chü dng cung cap thông tin, nhu cu hçrp tác
cüa dja phinmg và doanh nghip; h trçi doanh nghip
tiêp cn thi truàng rnrâc ngoài; báo v quyên và lçii Ich
chInh dáng ciXa doanh nghip trong quan h giao Iuu
kinh tê, thi.rang mi quôc tê.

Các S, ngãnh Ththng
lien
quan; xuyên
UBND qun,
huyn
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Khai thác thông tin tr Tràng thông tin din tà Ngoi S Ngoi viii
giao Kinh tê cüa B Ngoi giao dê quãng bá hInh ãnh
thành ph& xüc tiên dâu ti.r, thucmg rni du ljch; cung
cap thông tin hçrp tác, thj tru&ng den vâi cong dng
doanh nghip EM Nng

Các Si, ngãnh H&ng näm
hen
quan;
IJBND
qun,
huyn

S& Ni vii

Hang näm

lin

hn

t3
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VII. Phát trin ngun nhân Iic cho cong tác ngoai giao kinh t
1. Xây dirng vâ trin khai K hoch các Rip bèi duang, Si Ngoi vi
cp nht kiên thrc, phô biên kinh nghim, nâng cao k5
nang tham gia cong tác dôi ngoi da phrnng, ngoi
giao kinh tê, kiên th(rc ye 1ut kinh t quc t& k nàng
thi.rcing Ricing, dam phán... cho can b, CCVCLE) va
doanh nhân cUa thành phô
2. T chCrc tQa dam chuyên sâu gita chuyën gia kinh t Sr
Cong
vth các doanh nghip; Trao di giài dáp cac vn dà Thucing
vi.rong mac lien quan den Cong tác hi nhp kinh t
quôc tê cho can b, CCVCLD và doanh nhân cüa
thành phô
3. Tang cixông tp hun, bè,i dung ki&n thüc cho can b, Si Ngoi vii
CCVCLD lam cong tác NVNONN, däc bit là viéc
trao dôi kith nghim trong cong tác vn dng, thu h(it

S Ngoi vii và Hng nãm
các dm vj lien
quan

Các Sec, ban, Hang näm
ngành; TJBND
qn,
huyn;

5. D xuAt hinh thành t/nhóm cong tác hçip tác quc t

nt

Tranh thu ngun h trçr tir Bô Ngoai giao vâ các t Sâ Ngoai vi
chüc quôc té ye h9c bong dào tao ñgoi ngii, kiên thirc
hi nhp qu6c të, ngoi giao kinh té cho can b,
CCVCLD vã doanh nhân cUa thành phô
SrNgoi viii

hn

t3
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lien ngãnh trong ngoi giao kinh té
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S k& giQa k' va t6ng kt cui kS' tinh hInh trin khai SNgoi vi
thirc hién Dé an Cong tác ngoai giao kinh té thành phô
Dà Nang giai don 202 1-2025

lin

6.

nh

4.

các Hip hi
doanh nghip
Các S&, ban, H&ng 11Am
ngành; UBND
qun,
huyën;
các Hip hi
doanh nghip
Các Sec, ban, NAm 2021
ngânh; UBND
qun, huyn
Các Si, ban, NAm 2023 và
ngành; IJBND nAm 2025
qun, huyén

3

chuyên gia, fri thirc kiéu bào hcp tác, lam vic t?i
thânh phô

