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Tóm tắt: 

 

Trong nền kinh tế tri thức hiện nay, thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung đều 

đặt trọng tâm vào nâng cao chỉ số phát triển con người (HDI). Tuy nhiên, việc tính toán và 

phân tích chỉ số này mới chỉ được thực hiện ở cấp tỉnh/thành phố, còn các cấp quận/huyện 

thì chưa tiến hành. Trong bài báo này, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu thực trạng chỉ số 

HDI ở thành phố Đà Nẵng theo từng chỉ số thành phần. Việc tính toán và nghiên cứu được 

tiến hành trên phạm vi toàn thành phố Đà Nẵng với tất cả các quận/huyện (trừ huyện đảo 

Hoàng Sa). Kết quả nghiên cứu cho thấy Đà Nẵng là một trong những địa phương có chỉ số 

HDI tương đối cao và có sự chênh lệch về phát triển con người giữa các địa phương trong 

thành phố nhưng không quá lớn.       

       

             Từ khóa: Chỉ số phát triển con người (HDI); Đà Nẵng; Chỉ số giáo dục; Chỉ số thu 

nhập; Chỉ số tri thức.      

 
Abstract 

Improving the human development index (HDI) is an important goal in the knowledge 

economy. This is what Vietnam and Danang City in particular are currently focusing on. 

However, the calculation and analysis of this index has been performed mainly at the 

provincial/municipal level, not at county/district level. Therefore we have conducted a 

baseline study of HDI, analysing each of the index components, in all counties and districts 

of Danang (excluding the Hoangsa island district). The study results showed a relative high 

HID and not too big disparity of development among different districts and counties.       
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