
  

ðẠI HỌC ðÀ NẴNG 

TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ 

 

 

 

 

 

LÊ HỒ MINH PHƯƠNG 

 

 

 

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ  

QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG 

 
 
 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ 

KINH TẾ PHÁT TRIỂN 

 

Mã số: 60.31.01.05 

 

 

 
 
 

ðà Nẵng - 2017 



  

Công trình ñược hoàn thành tại 

TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ, ðHðN 

 

 

 

 

Người hướng dẫn KH:  TS. NINH THỊ THU THỦY 

 

 

 

Phản biện 1: TS. NGUYỄN HIỆP 

 

Phản biện 2: TS. TRƯƠNG TẤN QUÂN 

 

 

 

Luận văn ñã ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt 

nghiệp Thạc sĩ Kinh tế Phát triển họp tại Trường ðại học Kinh tế, 

ðại học ðà Nẵng vào ngày 19 tháng 8 năm 2017 

 

 

 

Có thể tìm hiểu luận văn tại: 

- Trung tâm Thông tin - Học liệu, ðại học ðà Nẵng 

- Thư viện trường ðại học Kinh tế, ðại học ðà Nẵng 



 

 

1 

 

MỞ ðẦU 

 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện ñại hóa của ñất nước, 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam nói chung và quận Sơn Trà 

nói riêng có một vai trò hết sức quan trọng trong giai ñoạn hiện nay 

và tầm nhìn ñến năm 2025. Thời gian qua, Sơn Trà ñã có bước phát 

triển nhanh chóng và thay ñổi ñáng kể trong toàn bộ các mặt hoạt 

ñộng của quận, chuyển dịch cơ cấu theo ñịnh hướng Nghị quyết ðại 

hội ðảng bộ quận ñã ñề ra, tốc ñộ tăng trưởng kinh tế của quận ñạt 

khá, bình quân tăng khoảng 12,51%/năm. ðứng trên thực trạng ñó, 

cơ cấu kinh tế của Sơn Trà luôn vận ñộng và thay ñổi không ngừng 

ảnh hưởng ñến sự phát triển kinh tế. ðể hiểu ñược và ñánh giá với 

các chính sách hỗ trợ, chủ trương ñầu tư phát triển ñô thị của quận 

thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiện nay của quận có thực sự 

hiệu quả, tôi tìm hiểu và nghiên cứu ñề tài “Chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế quận Sơn Trà, thành phố ðà Nẵng”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa những vấn ñề lý luận chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

- ðánh giá thực trạng về chuyển dịch cơ cấu kinh tế quận Sơn 

Trà thời gian qua; làm rõ các yếu tố tác ñộng ñến chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế trong phát triển kinh tế - xã hội của quận Sơn Trà. 

- ðề xuất ñịnh hướng, mục tiêu, giải pháp thúc ñẩy chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế trên ñịa bàn quận Sơn Trà, thành phố ðà Nẵng trong 

thời gian ñến. 

3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 ðối tượng nghiên cứu: Những vấn ñề lý luận và thực tiễn về 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 
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 Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu về cơ cấu kinh tế và chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế trên ñịa bàn quận Sơn Trà, thành phố ðà Nẵng, 

trong ñó chỉ tập trung vào cơ cấu ngành kinh tế cấp I và cơ cấu nội 

bộ của các ngành. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập thông tin, phương pháp phân tích số 

liệu…  

Cách tiếp cận: Thu thập số liệu từ cơ sở dữ liệu tại Chi cục 

Thống kê quận Sơn Trà, các báo cáo, bài báo, tạp chí khoa học, văn 

kiện, Nghị quyết của ðảng bộ quận Sơn Trà… 

5. Ý nghĩa khoa học của ñề tài 

 ðề tài góp phần làm làm rõ nội dung về CDCCKT. ðánh giá 

quá trình CDCCKT quận bằng phương pháp phân tích hệ thống ñể 

lựa chọn một số chỉ tiêu ñể ñánh giá CDCCKT. Phân tích những ñặc 

ñiểm tự nhiên, kinh tế, xã hội, các yếu tố ảnh hưởng và chỉ tiêu ñánh 

giá CDCCKT quận Sơn Trà. Qua ñó, ñánh giá những thành công, 

hạn chế và nguyên nhân hạn chế và xuất những ñịnh hướng, các kiến 

nghị CDCCKT quận Sơn Trà ñến năm 2020. 

 6. Cấu trúc của luận văn: Gồm có 03 chương 

 - Chương 1: Cơ sở lý luận về chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

 - Chương 2: Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế quận Sơn 

Trà, thành phố ðà Nẵng  

 - Chương 3: Một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế quận 

Sơn Trà 

 7. Tổng quan tài liệu 

Trong thời gian qua ñã có nhiều ñề tài, bài viết nghiên cứu về 

CDCCKT. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, một số tác giả ñã ñi sâu 

nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong bối cảnh, tình hình, tiềm 
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lực sẵn có của từng ñịa phương ñể ñưa ra thực trạng và những ñề 

xuất, giải pháp phù hợp. Tuy nhiên, cho ñến nay vẫn chưa có công 

trình nghiên cứu nào chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở quận Sơn 

Trà với tư cách là một luận văn khoa học ñộc lập và hệ thống trên 

các mặt lý luận, thực tiễn và giải pháp dựa trên cơ sở phân tích kỹ 

các lợi thế của quận Sơn Trà, thành phố ðà Nẵng. 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ CƠ CẤU KINH TẾ VÀ CHUYỂN DỊCH 

CƠ CẤU KINH TẾ 

1.1.1. Cơ cấu kinh tế 

Cơ cấu kinh tế ñược hiểu là tổng thể các bộ phận hợp thành nền 

kinh tế cùng các mối quan hệ chủ yếu về ñịnh tính và ñịnh lượng, ổn 

ñịnh và phát triển giữa các bộ phận ấy với nhau hay của toàn bộ hệ 

thống trong những ñiều kiện của nền sản xuất xã hội và trong những 

khoảng thời gian nhất ñịnh 

Cơ cấu kinh tế bao gồm các loại chủ yếu: Cơ cấu ngành kinh tế, 

cơ cấu vùng, lãnh thổ kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế. 

1.1.2. Cơ cấu kinh tế hợp lý biểu hiện ở chỗ: Phù hợp với các 

ñiều kiện cấu thành và những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; 

Bảo ñảm sự thống nhất của các yếu tố phát triển và sức sản xuất, có 

sự thích ứng cao với những thay ñổi bên ngoài; ðạt ñược hiệu quả 

kinh tế xã hội cao nhất, hài hòa giữa sự tăng trưởng kinh tế và công 

bằng xã hội, phú lợi xã hội. 

1.1.3. Khái niệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Chuyến dịch cơ cấu là sự thay ñổi của cơ cấu kinh tế theo thời 

gian từ trạng thái và trình ñộ này tới một trạng thái và trình ñộ khác 
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phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội và các ñiều kiện vốn có 

nhưng không lặp lại trạng thái cũ.  

1.1.4. Vai trò của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ñối với 

phát triển kinh tế - xã hội 

Khai thác hiệu quả thế mạnh và sử dụng có hiệu quả các yếu tố 

lợi thế của nền kinh tế, vùng hoặc ñịa phương.  

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế hợp lý sẽ thúc ñẩy tăng 

trưởng kinh tế. 

Tạo ñiều kiện chuyển biến, thay ñổi bộ mặt xã hội, nâng cao 

chất lượng cuộc sống của người dân. 

1.1.5. Tính tất yếu của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 

Do yêu cầu tất yếu của việc nâng cao sức cạnh tranh chủ ñộng 

hội nhập kinh tế khu vực – quốc tế; yêu cầu của việc phát triển kinh 

tế thị trường theo ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa và yêu cầu tất yếu của 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñặt ra yêu cầu cần phải 

chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Hơn nữa, theo kinh nghiệm của 

các nước có nền kinh tế phát triển hiện nay cho ta bài học kinh 

nghiệm về công nghiệp hóa, ñó là phải ñiều chỉnh lại cơ cấu của nền 

kinh tế. 

1.1.6. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế  

Theo kinh nghiệm của các nước ñi trước và căn cứ vào các quy 

luật phát triển kinh tế xã hội, một số xu hướng về chuyển dịch cơ cấu 

ngành kinh tế trong quá trình phát triển là: 

- Tỷ trọng của sản lượng hoặc giá trị của ngành nông nghiệp 

trong GDP sẽ giảm xuống, trong khi tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ 

sẽ tăng lên và ñến một trình ñộ nhất ñịnh tỷ trọng của dịch vụ sẽ tăng 

nhanh hơn công nghiệp. 

- Dưới tác ñộng của tiến bộ khoa học công nghệ, tỷ trọng của 
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các ngành kinh tế hiện ñại, có trình ñộ công nghệ cao hơn sẽ ngày 

càng tăng, tỷ trọng của các ngành truyền thống ngày càng giảm.  

- Quá trình CNH-HðH diễn ra trong ñiều kiện nước ta mở 

rộng, hội nhập vào nền kinh tế khu vực và quốc tế, chuyển ñổi cơ cấu 

ngành kinh tế chịu tác ñộng của biến ñổi kinh tế khu vực và quốc tế.  

1.2. NỘI DUNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 

1.2.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành   

Chuyển dịch CCKT theo ngành là một quá trình tác ñộng làm 

thay ñổi cơ cấu về tỷ trọng giữa các ngành và vị trí, vai trò giữa 3 

nhóm ngành kinh tế: Nông – lâm – thủy sản;  Công nghiệp – xây 

dựng; Thương mại - dịch vụ. Tỷ trọng của các khu vực trong GDP 

diễn ra theo xu hướng tỷ trọng của nhóm ngành I giảm dần, tỷ trọng 

của nhóm ngành II và nhóm ngành III tăng lên mặc dù số lượng tuyệt 

ñối vẫn tăng lên không ngừng. 

Chỉ tiêu ñánh giá chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế: 

- Tỷ trọng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế cấp I. 

- Sự thay ñổi tỷ trọng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế. 

- Sự thay ñổi năng suất theo ngành 

- Hệ số Cosϕ  

 
1.2.2. Chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ các ngành 

Chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành chính là quá trình làm thay 

ñổi các mối quan hệ số lượng và chất lượng giữa các phân ngành 

trong nội bộ mỗi ngành trên cơ sở thay ñổi việc phân bổ các nguồn 

lực giữa chúng dưới sự tác ñộng của nhiều nhân tố biên trong và bên 
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ngoài khác nhau.  

Chỉ tiêu phản ảnh chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành: 

- Tỷ trọng giá trị sản xuất của các phân ngành trong từng 

ngành kinh tế. 

- Sự thay ñổi tỷ trọng giá trị sản xuất của các các phân ngành 

trong từng ngành kinh tế. 

- Hệ số Cosϕ  

1.2.3. Chuyển dịch cơ cấu vốn ñầu tư theo ngành 

Cơ cấu ñầu tư theo ngành kinh tế phản ánh mức ñộ hoặc tỷ trọng 

ñóng góp vốn ñầu tư của các ngành kinh tế trong tổng vốn ñầu tư toàn 

xã hội. Các ngành kinh tế có tỷ suất lợi nhuận cao sẽ ñược chú trọng 

ñầu tư, dẫn ñến quy mô, tỷ trọng của ngành kinh tế ñó gia tăng.  

Chỉ tiêu ñánh giá chuyển dịch cơ cấu vốn ñầu tư theo ngành: 

-  Tỷ trọng vốn ñầu tư hàng năm của các ngành kinh tế  

- Sự thay ñổi tỷ trọng vốn ñầu tư của các ngành kinh tế. 

- Sự thay ñổi cơ cấu thực hiện vốn VðT của các ngành. 

- Sự thay ñổi cơ cấu nguồn hình thành VðT của các ngành. 

1.2.4. Chuyển dịch cơ cấu lao ñộng theo ngành 

Cơ cấu lao ñộng theo ngành kinh tế thể hiện mức ñộ hoặc tỷ 

trọng ñóng góp lao ñộng của mỗi ngành kinh tế trong tổng số lao 

ñộng của toàn bộ nền kinh tế. Số lượng lao ñộng ñang làm việc trong 

lĩnh vực phi nông nghiệp chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng 

lực lượng lao ñộng ñang làm việc trong nền kinh tế.  

Chỉ tiêu ñánh giá chuyển dịch cơ cấu lao ñộng theo ngành: 

- Tỷ trọng lao ñộng hàng năm của các ngành kinh tế.  

- Sự thay ñổi tỷ trọng lao ñộng của các ngành kinh tế. 

- Sự thay ñổi tỷ trọng lao ñộng theo trình ñộ chuyên môn 

trong các ngành kinh tế. 



 

 

7 

 

- Năng suất lao ñộng theo ngành. 

1.2.5. Chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất 

Chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất là quá trình vận ñộng, biến ñổi 

của các loại ñất khác nhau làm thay ñổi vị trí, tương quan tỷ lệ và 

mối quan hệ, tương tác giữa các loại ñất dưới tác ñộng của những 

yếu tố kinh tế, xã hội và các ñiều kiện khách quan khác. Cơ cấu sử 

dụng ñất chuyển dịch theo hướng từ ngành sản xuất nông nghiệp 

sang phi nông nghiệp.  

Chỉ tiêu ñánh giá chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất ñai  

- Tỷ trọng mục ñích sử dụng ñât hàng năm của các ngành kinh tế.  

- Sự thay ñổi mục ñích sử dụng ñât của các ngành kinh tế. 

1.3. CÁC NHÂN TỐ TÁC ðỘNG ðẾN CHUYỂN DỊCH CƠ 

CẤU KINH TẾ 

1.3.1. Nhóm nhân tố ñiều kiện tự nhiên 

1.3.2. Nhóm nhân tố về nguồn lực 

1.3.3. Nhóm nhân tố về xu thế kinh tế - xã hội 

 

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ QUẬN 

SƠN TRÀ GIAI ðOẠN NĂM 2010-2015 

2.1. ðẶC ðIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA QUẬN 

SƠN TRÀ  

2.1.1. ðiều kiện tự nhiên  

a. Vị trí ñịa lý 

Sơn Trà có vị trí quan trọng về kinh tế, quốc phòng - an ninh, 

có bờ biển ñẹp, rừng Sơn Trà là khu bảo tồn thiên nhiên, có vị trí khá 

thuận lợi cho giao lưu kinh tế và phát triển văn hoá theo hướng mở.  

b. ðịa hình ñịa mạo  
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ðịa hình quận Sơn Trà tthuận lợi cho việc phát triển du lịch 

sinh thái, bảo vệ môi trường. 

c. Khí hậu thủy văn 

Khí hậu ña dạng, hệ thống sông ngòi ảnh hưởng tốt và xấu ñến 

các hoạt ñộng sản xuất và sinh hoạt của người dân Sơn Trà và quá 

trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của quận Sơn Trà bị ảnh hưởng. 

c. Các nguồn tài nguyên 

� Tài nguyên ñất ñai  

� Tài nguyên biển 

2.1.2. ðặc ñiểm kinh tế - xã hội 

a. Tăng trưởng kinh tế 

Tổng sản phẩm trên ñịa bàn giai ñoạn 2010 - 2015 (theo giá so 

sánh 2010) ước tăng bình quân 12,39%/năm. Thu nhập bình quân 

ñầu người nâng lên rõ rệt. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, ñúng 

ñịnh hướng. Năm 2015, dịch vụ ước ñạt 63,93%, công nghiệp - xây 

dựng 30,67%, nông nghiệp 5,40%. Tổng giá trị sản xuất (theo giá so 

sánh 2010) ước ñạt 55.031 tỷ ñồng, tăng bình quân 13,01%/năm. 

b. Cơ sở hạ tầng 

Quy hoạch, giao mốc, quản lý và lưu trữ hồ sơ quy hoạch của 

426 dự án gồm hàng loạt dự án phát triển kinh tế - du lịch, dân sinh, 

hàng trăm khách sạn, khu nghỉ dưỡng ñẳng cấp quốc tế, các cơ sở 

dịch vụ ăn uống phát triển nhanh dọc theo các tuyến ñường ven biển.  

c. Dân số, nguồn nhân lực 

Năm 2015, dân số trung bình toàn quận là 153.940 người. 

Nguồn lao ñộng chiếm trên 65% tổng dân số của Quận. Lao ñộng có 

công ăn việc làm chiếm tỷ lệ 95,85%; lao ñộng chưa có công ăn việc 

làm chiếm tỷ lệ 4,15%.  

d. Văn hóa, giáo dục, y tế  
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ðời sống văn hóa của nhân dân ñược nâng lên. Triển khai 

nhiều giải pháp ñồng bộ ñể thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Giáo dục 

và ñào tạo ñược ñầu tư phát triển về quy mô và chất lượng ở các cấp 

học, bậc học. Chất lượng khám, chữa bệnh ñược nâng lên. 

e. Thị trường tiêu thụ 

Mức ñộ thu nhập khả dụng của người dân quận Sơn Trà tăng 

khá, tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phầm cũng như dịch 

vụ của các ngành kinh tế giá trị gia tăng cao, ñòi hỏi cao hơn trong 

nhu cầu sử dụng sản phẩm cũng như dịch vụ có chất lượng cao.  

f. Các chính sách và ñịnh hướng phát triển kinh tế - xã hội 

của thành phố ðà Nẵng 

Từ các chính sách, ñịnh hướng phát kinh tế xã hội của Trung 

ương và thành phố ðà Nẵng, thành phố ñã triển khai nhiều giải pháp 

mạnh mẽ nhằm thực hiện những nhiệm vụ ñã ñề ra. Lĩnh vực du lịch 

ñược ưu tiên phát triển ñã từng bước trở thành mũi nhọn của ðà 

Nẵng, vừa là ngành ñã giữ mức tăng trưởng cao. 

g. Cơ chế chính sách, ñề án của chính quyền ñịa phương 

Ban hành các ñề án, chính sách ưu ñãi về vốn, ñất ñai, ưu ñãi về 

thu hút nguồn nhân lực, ưu ñãi về khoa học công nghệ, ưu ñãi về hỗ 

trợ doanh nghiệp ở các ngành kinh tế. 
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2.2. THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 

QUẬN SƠN TRÀ GIAI ðOẠN 2010 – 2015 

2.2.1. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành 
Bảng 2.2. Tốc ñộ tăng giá trị gia tăng các ngành kinh tế 

(ðvt: %) 

Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tăng BQ 

Nông nghiệp 11,26 9,39 5,77 0,79 12,29 10,01 7,57 

Công nghiệp 23,53 10,49 1,66 12,11 13,24 24,18 12,3 

Dịch vụ 9,18 9,51 8,93 7,67 29,31 19,62 14,72 

(Nguồn: Chi cục Thống kê quận Sơn Trà) 

ðộng lực tăng trưởng kinh tế quận Sơn Trà giai ñoạn ñầu phụ 

thuộc vào nông nghiệp. Nhưng ñến nay, kinh tế quận Sơn Trà bắt ñầu 

dựa trên sự phát triển của công nghiệp và dịch vụ ñặc biệt là dịch vụ. 

 Bảng 2.3. Cơ cấu kinh tế theo ngành của quận Sơn Trà  

(ðơn vị tính: %) 

Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Thay 

ñổi 

2010-

2015 

Nông nghiệp 7,66 7,91 8,35 7,69 6,62 5,40 -2,26 

Công nghiệp 32,93 33,55 31,63 32,36 29,99 30,67 -2,26 

Dịch vụ 59,40 58,54 60,02 59,95 63,39 63,93 4,53 

(Nguồn: Chi cục thống kê quận Sơn Trà) 

Cơ cấu nền kinh tế theo ngành của quận Sơn Trà ñang có sự 

dịch chuyển và ñiều chỉnh, ngành dịch vụ có tỷ trọng lớn và tăng lên 

nhanh, ngành công nghiệp tăng nhẹ và tỷ trọng ngành nông nghiệp 

giảm xuống tương ứng. Rõ ràng mức ñộ chuyển dịch cơ cấu theo 

ngành ñã có thay ñổi theo hướng phù hợp vì ñã phát huy ñược tiềm 

năng thế mạnh của quận Sơn Trà ñó là du lịch biển.  
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Xét về mặt chất lượng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quận Sơn 

Trà ñã bắt ñầu quan tâm chú trọng ñến chất lượng chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế. Tuy nhiên xét cả giai ñoạn 2010-2015, Cosϕ = 0,138755, 

góc φ là nhỏ, tỷ lệ chuyển dịch của toàn giai ñoạn 2010-2015 ñều lớn 

hơn các giai ñoạn còn lại nhưng sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 

quận Sơn Trà trong giai ñoạn này là không ñáng kể, rất nhỏ và diễn 

ra còn hết sức chậm chạp.  

Bảng 2.4. Tỷ lệ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành giai ñoạn 

2010-2015 

Năm Cosϕϕϕϕ Góc ϕϕϕϕ (ðộ) 
Tỷ lệ chuyển dịch 

(ϕϕϕϕ/90) 

2010-2012 0,1727042 1,397222 0,015525 

2013-2015 0,139079 1,431265 0,015903 

2010-2015 0,138755 1,431592 0,015907 

(Nguồn: Tính toán của tác giả) 

2.2.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ các 

ngành 

a. Chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành nông nghiệp 

Bảng 2.5. Giá trị sản xuất và cơ cấu GTSX ngành nông nghiệp 

quận Sơn Trà 

(ðơn vị tính: %)                                                                                           

Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nông nghiệp 0,32 0,2 0,19 0,09 0,08 0,01 

Lâm nghiệp 0,007 0,002 0,003 0,001 0,001 0 

Thủy sản 99,673 99,798 99,807 99,909 99,919 99,99 

(Nguồn: Chi cục Thống kê quận Sơn Trà) 

Thủy sản vẫn là ngành vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, là ngành 

sản xuất quan trọng trong phát triển kinh tế của Quận, luôn chiếm 
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trên 99% trong tổng số giá trị sản xuất nông nghiệp của ñịa phương. 

Cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp quận cũng chuyển dịch  phù hợp 

với ñịnh hướng phát triển của Thành phố. 

b. Chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành công nghiệp 

Bảng 2.6. Cơ cấu GTSX công nghiệp - xây dựng quận Sơn Trà 

(ðvt: %)    

Ngành 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Thay ñổi 

2010-2015 

Công nghiệp 

và TTCN 
81,1 79,61 81,04 82,74 85,3 86,41 +5,29 

Xây dựng 18,88 20,39 18,95 17,26 14,70 13,59 -5,29 

(Nguồn: Niên giám Thống kê quận Sơn Trà) 

Xu hướng chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp - xây 

dựng ñang dịch chuyển từ công nghiệp ngành xây dựng sang công 

nghiệp ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ 

chuyển dịch còn nhỏ và không ñáng kể. Trong nội bộ ngành công 

nghiệp và tiểu thủ công nghiệp thì xu hướng chuyển dịch chuyển từ 

ngành khai khoáng, và cung cấp nước, hoạt ñộng quản lý nước, rác 

thải sang ngành công nghiệp chế biến và sản xuất, phân phối ñiện, 

khí ñốt.  

c. Chuyển dịch cơ cấu trong ngành thương mại – dịch vụ 

Bảng 2.9. Cơ cấu GTSX ngành thương mại – dịch vụ  

(ðvt: %)   

Dịch vụ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Thay 
ñổi 

2010-
2015 

Bán buôn và bán 
lẻ; sửa chữa ô tô, 
mô tô, xe máy và 

xe có ñộng cơ 
khác 

28,93 27,77 28,59 34,38 24,83 22,94 -6,00 
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Dịch vụ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Thay 
ñổi 

2010-
2015 

Vận tải kho bãi 8,28 6,70 5,81 6,01 11,36 11,80 3,52 

Dịch vụ lưu trú 
và ăn uống 

15,21 14,84 17,68 17,37 22,62 23,75 8,54 

Thông tin và 
truyền thông 

0,99 6,65 6,31 7,71 4,70 5,44 4,46 

Hoạt ñộng tài 
chính, ngân hàng 

và bảo hiểm 
4,18 3,69 5,09 4,36 1,83 1,68 -2,50 

Hoạt ñộng kinh 
doanh bất ñộng 

sản 
1,78 1,01 1,09 6,30 7,39 9,59 7,81 

Hoạt ñộng 
chuyên môn, 

khoa học và công 
nghệ 

2,83 2,73 2,41 2,36 2,66 1,09 -1,74 

Hoạt ñộng HC và 
dịch vụ hỗ trợ 

7,63 5,89 5,53 3,53 1,95 2,36 -5,27 

Hoạt ñộng của 
ðCS, tổ chức CT-

XH, QLNN, 
ANQP; BðXH 

17,72 18,32 16,26 16,63 14,83 13,57 -4,15 

Giáo dục và ñào 
tạo 

5,85 5,26 4,90 5,75 4,24 5,23 -0,62 

Y tế và hoạt ñộng 
trợ giúp xã hội 

3,16 3,80 3,34 2,19 2,36 1,40 -1,75 

Nghệ thuật, vui 
chơi và giải trí 

1,60 1,57 1,53 1,85 0,33 0,46 -1,14 

Hoạt ñộng dịch 
vụ khác 

1,82 1,79 1,46 1,21 0,90 0,67 -1,15 

Hoạt ñộng làm 
thuê các công 

việc trong các hộ 
gia ñình, sản xuất 
sản phẩm vật chất 
và dịch vụ tự tiêu 
dùng của hộ gia 

ñình 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 

(Nguồn: Niên giám Thống kê quận Sơn Trà)                                                                                      

Từng chiếm vị trí thứ nhất là phần ngành bán buôn và bán lẻ, 
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nhưng trong những năm gần ñây, ta thấy có xu hướng dịch chuyển 

dần từ ngành này sang các ngành khác như khách sạn nhà hàng, dịch 

vụ, du lịch. Mặc dù cơ cấu dịch vụ của quận có sự chuyển dịch ñúng 

hướng, nhưng sự chuyển dịch này vẫn chưa có những bước ñột phá, 

tốc ñộ tăng của những ngành dịch vụ vẫn chưa cao và bền vững. 

2.2.3. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu vốn ñầu tư theo ngành  

Bảng 2.10. Quy mô và tăng trưởng vốn ñầu tư quận Sơn Trà 

(ðvt: tỷ ñồng) 

Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tổng vốn ñầu tư  1318 1659 1932 2139 2600 3390 

Quy mô tăng trưởng 

vốn ñầu tư (%) 
20,57 25,87 16,46 10,71 21,55 30,38 

(Nguồn: Nghị quyết ðại hội ðảng bộ quận Sơn Trà) 

Quy mô vốn ñầu tư của quận không ngừng tăng lên. ðể rõ nét 

hơn về vốn ñầu tư của quận, ta xem xét việc huy ñộng vốn ñầu tư của 

các thành phần kinh tế vào nền kinh tế. 

Bảng 2.11. Cơ cấu vốn ñầu tư theo thành phần kinh tế quận Sơn Trà 

(ðvt: %) 

Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Vốn nhà 

nước 

63,28 
37,96 47,98 48,06 40,65 40,41 

Vốn ngoài 

nhà nước 

28,07 
49,43 42,55 43,67 52,12 50,18 

Vốn ñầu tư 

nước ngoài 

8,65 
12,61 9,47 8,27 7,23 9,41 

(Nguồn: Nghị quyết ðại hội ðảng bộ quận Sơn Trà) 

Nguồn vốn ñầu tư thu hút vào nền kinh tế của quận Sơn Trà 
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chủ yếu là nguồn vốn từ khu vực Nhà nước, khu vực nước ngoài nhà 

nước chiếm tỷ trọng còn ở mức trung bình, khu vực nước ngoài 

chiếm tỷ lệ nhỏ.  

Bảng 2.12. Cơ cấu vốn ñầu tư theo ngành quận Sơn Trà  

(ðvt: %) 

Chỉ  tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Thay ñổi 

2010-2015 

Nông nghiệp 2 1,41 0,86 0,76 0,62 0,47 -1,53 

Công nghiệp  28 22,59 20,14 19,25 18,38 15,41 -12,59 

Dịch vụ 70 76 79 79,99 81 84,12 +14,12 

(Nguồn: Chi cục thống kê quận Sơn Trà) 

Tóm lại, ta thấy chuyển dịch cơ cấu vốn ñầu tư phát triển có xu 

hướng dịch chuyển dần từ ngành  công nghiệp – xây dựng sang các 

ngành dịch vụ nhưng chưa thực mạnh mẽ. 

2.2.4. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao ñộng theo ngành 

a. Cơ cấu lao ñộng 

Bảng 2.13. Cơ cấu lao ñộng theo ngành quận Sơn Trà  

(ðvt: %) 

Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Thay ñổi 

2010-

2015 

Nông nghiệp 21,0 21,3 18,0 15,4 12,4 6,6 -14,4 

Công nghiệp  33,0 31,4 32,9 33,6 33,9 34,5 +1,5 

Dịch vụ 46,0 47,3 49,1 51,0 53,7 58,9 +12,9 

(Nguồn: Chi cục thống kê quận Sơn Trà) 

Tổng số lao ñộng làm việc trong nền kinh tế, tỷ trọng lao ñộng 

ngành nông nghiệp ñã giảm xuống; tỷ trọng lao ñộng trong ngành 

công nghiệp có xu hướng tăng nhẹ nhưng không ổn ñịnh; tỷ trọng 

ngành dịch vụ luôn khẳng ñịnh vị trí của mình trong cơ cấu lao ñộng 
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chung của quận. Tuy diễn ra còn chậm nhưng cho thấy tiến trình 

chuyển ñổi cơ cấu lao ñộng trên ñây là một bước tiến bộ trong phân 

bổ nguồn lực lao ñộng xã hội vào quỹ ñạo chuyển ñổi cơ cấu ngành 

kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp.  

Bảng 2.14. Tỷ lệ chuyển dịch cơ cấu lao ñộng giai ñoạn 2010-2015 

Năm Cosϕϕϕϕ Góc ϕϕϕϕ (ðộ) 
Tỷ lệ chuyển dịch 

(ϕϕϕϕ/90) 

2010-2012 0,456827 1,096372 0,012182 

2013-2015 0,238375 1,330104 0,014779 

2010-2015 0,297292 1,268941 0,014099 

(Nguồn: Tính toán của tác giả) 

Xét về mặt chất lượng chuyển dịch cơ lao ñộng, trong giai ñoạn 

2010-2012, có hệ số Cosϕ lớn nhất so với các giai ñoạn khác, nên tỷ 

lệ chuyển dịch cũng thấp hơn các giai ñoạn còn lại nhưng ñến giai 

ñoạn 2013-2015, tỷ lệ chuyển dịch cơ cấu lao ñộng có phần cao hơn. 

Xét cả giai ñoạn 2010-2015, tỷ lệ chuyển dịch lớn hơn với các giai 

ñoạn còn lại. ðiều này cho thấy chất lượng chuyển dịch cơ cấu lao 

ñộng ở quận ñang dần ñược chú trọng nhưng không ñáng kể chỉ bằng 

0,014099. 

2.2.5. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất theo ngành 

Bảng 2.15. Hiện trạng sử dụng ñất quận Sơn Trà 

(ðvt: %) 

Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nhóm ñất nông nghiệp 66,61 62,91 61,99 58,00 40,38 40,37 

Nhóm ñất phi nông nghiệp 30,13 36,41 37,40 35,11 35,90 35,91 

Nhóm ñất chưa sử dụng 3,26 0,69 0,61 6,89 23,72 23,72 

(Nguồn: Niêm giám thống kê quận Sơn Trà) 

Xu hướng việc sử dụng dụng ñất ñang có chiều hướng từ nhóm 

ñất nông nghiệp sang nhóm ñất phi nông nghiệp do nhu cầu phát 
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triển ở trên ñịa bàn quận vào mục ñích công nghiệp hóa và ñô thị 

hóa, giao ñất cho các dự án xây dựng kinh doanh nhà ở và các công 

trình kinh tế - xã hội từ ñó góp phần vào tạo ñiều kiện phát triển 

chung của quận Sơn Trà. 

2.3. ðÁNH GIÁ SỰ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 

QUẬN SƠN TRÀ GIAI ðOẠN 2010- 2015 

2.3.1. Những kết quả ñạt ñược 

Tăng trưởng kinh tế quận. Một số lĩnh vực có sực chuyển biến 

tích cực, ñạt tăng trưởng cao, chất lượng và ñạt tiêu chuẩn quốc tế. 

Cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực theo hướng công 

nghiệp hóa. ñúng ñịnh hướng trong quy hoạch tổng thể phát triển 

KT-XH của thành phố. 

Các ngành kinh tế ñã có sự chuyển dịch theo hướng tiếp cận 

các công nghệ tiên tiến tăng lên rõ rệt ở tất cả các ngành kinh tế và 

nội ngành.  

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý khiến Sơn Trà trở thành ñô 

thị khang trang, hiện ñại.   

Thu hút nhiều doanh nghiệp ñóng trên ñịa bàn quận và hàng 

chục ngàn lao ñộng vào làm việc. Thu hút các lực lượng lao ñộng có 

trình ñộ và tay nghề cao, phù hợp với các ngành cần nhiều nguồn lao 

ñộng, nhất là ngành du lịch – dịch vụ. 

Công tác thu ngân sách trên ñịa bàn trong những năm qua ñạt 

ñược một số kết quả tích cực.  

2.3.2. Những tồn tại, hạn chế 

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, hiệu quả của quá trình 

chuyển dịch còn thấp. 

- Cung cầu lao ñộng của thị trường biến ñộng lớn, nhu cầu sử 

dụng lao ñộng của doanh nghiệp thiếu ổn ñịnh dẫn ñến tình trạng khó 

khăn trong dự báo tuyển sinh ñào tạo nghề kể cả số lượng tuyển sinh, 

trình ñộ ñào tạo và ngành nghề ñào tạo. Chất lượng nguồn nhân lực 
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các ngành còn thấp. 

- Việc chuyển một bộ phận ñất nông nghiệp sang mục ñích phát 

triển công nghiệp và dịch vụ chưa ñược cân nhắc một cách cụ thể, 

kém hiệu quả.. Tình trạng vi phạm về quản lý ñất ñai, xây dựng, trật 

tự mỹ quan ñô thị còn nhiều bất cập. 

- Nguồn vốn ñầu tư không ñồng ñều giữa các ngành kinh tế. 

Thu hút ñầu tư trực tiếp nước ngoài còn thấp.  

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

- Do môi trường kinh tế thế giới chuyển biến khó lường, tác 

ñộng của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế cùng những yếu 

kém vốn có của nền kinh tế.  

- Do ñặc ñiểm khí hậu là tác nhân ảnh hưởng lớn ñến sự phân 

bố và phát triển các ngành kinh tế.   

- Chưa tạo ñược ñộng lực cạnh tranh do thiếu các chính sách ổn 

ñịnh lâu dài, nghiên cứu thị trường chưa chu ñáo, khả năng phân tích, 

dự báo còn hạn chế, chưa có chiến lược công nghệ thích hợp. 

- Công tác phối hợp, chỉ ñạo, ñiều hành giữa các cấp, các ngành 

còn thiếu ñồng bộ.  

- Một số văn bản Trung ương chưa rõ ràng, chặt chẽ, chưa tạo 

ñược sự tích cực, ñồng bộ trong việc thực hiện công tác quy hoạch. 

- Lao ñộng có việc làm tại quận tăng hàng năm, dẫn ñến thu hút 

lao ñộng nhập cư ngày càng tăng dẫn ñến năng suất lao ñộng xã hội 

tăng chậm. Chất lượng nguồn lao ñộng chưa cao, ít ñược ñào tạo 

ñúng theo tiêu chuẩn. 

- Nguyên nhân hệ thống kết cấu hạ tầng chậm phát triển, thiếu 

ñồng bộ.  

- Công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh Sơn Trà hạn chế. 

- Các thủ tục hành vẫn còn gây khó khăn cho nhà ñầu tư. 
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CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP, ðỊNH HƯỚNG CHUYỂN DỊCH CƠ 

CẤU KINH TẾ QUẬN SƠN TRÀ ðẾ NĂM 2020 

3.1. CĂN CỨ ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Quan ñiểm, mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế quận Sơn 

Trà ñến năm 2020 

a. Quan ñiểm chuyển dịch cơ cấu kinh tế quận Sơn Trà 

Tiếp tục xây dựng quận Sơn Trà trở thành một trong những 

quận có vai trò là trung tâm dịch vụ của thành phố ðà Nẵng, phát 

triển mạnh về dịch vụ du lịch có chất lượng cao; là ñầu mối giao 

thông quan trọng về vận tải và trung chuyển hàng hoá của thành phố, 

trong nước và quốc tế. 

b. Mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế quận Sơn Trà 

Duy trì và ñẩy nhanh tốc ñộ tăng trưởng kinh tế cao hơn so với 

mức bình quân chung của thành phố. Tốc ñộ tăng GDP thời kỳ 2016 

- 2020 khoảng 12,51%. Tổng GDP của ñạt 4.174 tỷ ñồng vào năm 

2020.  GDP bình quân ñầu người ñạt 76,24 triệu ñồng vào năm 2020. 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng tăng nhanh tỷ 

trọng dịch vụ.Tổng vốn ñầu tư toàn xã hội thời kỳ 2011 - 2020 

khoảng 35 - 45% GDP. Phấn ñấu ñến năm 2020 mức sống bình quân 

ñầu người, cơ cấu kinh tế và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ñạt tiêu 

chuẩn quận loại I của thành phố ñô thị loại I. 

3.1.2. Dự báo và ñịnh hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

quận Sơn Trà 

a. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp 

- Chuyển mạnh cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp theo hướng 

sản xuất các loại sản phẩm có giá trị gia tăng cao, gắn với thị trường 

tiêu thụ trong và ngoài nước. ðặc biệt, phát triển ngành kinh tế biển, 

khai thác thủy hải sản trên ñịa bàn.  
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Về phân ngành Thủy sản: Phát huy lợi thế thủy sản, trở thành một 

trong những ngành kinh tế phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá xuất 

khẩu, làm cơ sở tạo nguồn nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp 

Về phân ngành nông nghiệp: Chuyển ñổi sản xuất nông nghiệp 

theo hướng nông nghiệp sinh thái, phục vụ du lịch. Phát triển cây 

xanh ñường phố theo tốc ñộ xây dưng hạ tầng ñô thị và khu công 

nghiệp, du lịch.  

Về phân ngành Lâm nghiệp: Chủ yếu bảo vệ rừng phòng hộ tại 

bán ñảo Sơn Trà. 

b. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành công nghiệp 

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành công nghiệp theo hướng 

phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, tạo ra giá trị sản phẩm có giá 

trị kinh tế cao, thân thiện với môi trường. 

Hình thành ñược một số ngành công nghiệp ưu tiên, công 

nghiệp mũi nhọn có sức cạnh tranh trong nước và quốc tế, ñưa ngành 

công nghiệp (nhất là công nghiệp chế biến thủy sản). Phát triển công 

nghiệp kết hợp chặt chẽ với phát triển các ngành kinh tế khác, bảo vệ 

môi trường và ñảm bảo an ninh, quốc phòng. 

c. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành dịch vụ 

- Chuyển dịch cơ cấu ngành dịch vụ theo hướng phát triển các 

ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, ñặc biệt du lịch là ngành kinh 

tế mũi nhọn, chất lượng cao.  

Quy hoạch phát triển ngành dịch vụ phải gắn với chiến lược và 

quy hoạch kinh tế - xã hội nói chung và từng ngành từng lĩnh vực nói 

riêng. ðảm bảo phát triển dịch vụ cho tất cả các ngành, các lĩnh vực 

của quận trong ñó cần xác ñịnh thứ tự ưu tiên vào những dịch vụ mũi 

nhọn trọng ñiểm. Phát huy lợi thế so sánh của quận trong phát triển 

các ngành dịch vụ. 
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3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 

QUẬN SƠN TRÀ 
3.2.1. ðổi mới và hoàn thiện công tác quy hoạch nhằm khai 

thác tốt tiềm năng, thế mạnh của quận 
- Xác ñịnh vị trí ñịa ñiểm và xây dựng quỹ ñất sạch phục vụ 

xúc tiến ñầu tư các dự án chất lượng cao. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công 

tác quy hoạch, quản lý quy hoạch phát triển các ngành kinh tế. 

-  ðẩy mạnh tiến ñộ các dự án trọng ñiểm trên ñịa bàn quận ñã 

ñược ñưa trong quy hoạch phát triển chung. Thường xuyên kiểm tra, 

rà soát danh mục và tiến ñộ thực hiện dự án.  

 Ngoài ra, công tác quy hoạch tổng thể phải ñược thực hiện theo 

ñúng quy trình, ñúng pháp luật. 

3.2.2. Chuyển dịch cơ cấu vốn ñầu tư   

Quận Sơn Trà cần dự báo lượng vốn ñầu tư vào các ngành kinh 

tế ñể có những chính sách thu hút vốn ñầu tư hợp lý. Huy ñộng tổng 

hợp các nguồn vốn ñầu tư phát triển thuộc các thành phần kinh tế. 

- Thứ nhất, thu hút nguồn vốn tiết kiệm trong nước, từ trong 

dân cư.  

- Thứ hai, khuyến khích doanh nghiệp nhà nước ñầu tư bằng 

vốn tự có, tăng vốn bổ sung thông qua cổ phần hóa.  

- Thứ ba, thu hút ñầu tư nước ngoài thông qua: 

+ Hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách ñầu tư nước ngoài. 

+ Có các chính sách ưu ñãi, khuyến khích ñặc biệt ñối với các tập 

ñoàn ña quốc gia, ña dạng hóa các hình thức thu hút ñầu tư nước ngoài. 

+ Nghiên cứu tình hình, xu hướng ñầu tư trên thế giới và trong khu vực. 

- Ưu tiên sử dụng nguồn vốn một cách chính ñáng. 

3.2.3. Chuyển dịch cơ cấu lao ñộng và nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực 

- Xây dựng chiến lược tổng thể phát triển nguồn nhân lực trong 

các ngành kinh tế trên ñịa bàn quận. 
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- Phát triển các khu kinh tế, ñô thị hóa gắn với chuyển ñổi nghề 

hiệu quả. 

- Tăng cường cơ sở hạ tầng, dịch vụ giới thiệu việc làm. 

- Nâng cao công tác ñào tạo, bồi dưỡng: 

+ Khuyến khích các cơ sở ñào tạo, dạy nghề giảng dạy, cải 

thiện chương trình ñào tạo. 

+ Cần mở rộng quy mô ñào tạo, khuyến khích, huy ñộng, tạo 

ñiều kiện ñể xã hội tham gia phát triển giáo dục chung của quận. 

+ Nâng cao tính chủ ñộng trong công tác ñào tạo, bồi dưỡng tại 

chỗ, khuyến khích các doanh nghiệp. 

+ Cần xem xét ñiều chỉnh cơ cấu ñào tạo, có cân ñối giữa ñào 

tạo và sử dụng ở các trình ñộ và ngành nghề khác nhau. 

+ Tăng cường liên kết, hợp tác với các cơ sở ñào tạo ñể thực 

hiện mô hình ñào tạo tại các doanh nghiệp theo ñơn ñặt hàng. 

+ Cần tăng cường mở rộng quan hệ và gắn bó với các tổ chức, 

hiệp hội, tập ñoàn trong và ngoài nước.  

+ Liên kết chặt chẽ với các trường nghề, cao ñẳng, ñại học ñào 

tạo hoặc lập quỹ ñào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 

3.2.4. ðẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ 

- Tạo môi trường và sân chơi cho các tập thế, cá nhân sáng tạo, 

tìm tòi các công trình khoa học ứng dụng vào sản xuất. 

- Phát triển công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở hạ tầng các 

khu công nghệ cao, khu công nghiệp công nghệ thông tin và trường 

ñại học quốc tế. 

- Kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học với ñào tạo và sản 

xuất, kinh doanh, ứng dụng các kết quả nghiên cứu.  

3.2.5. Một số giải pháp khác 
a. Phát triển các ngành kinh tế gắn với bảo vệ môi trường 

� ðối với ngành thương mại – dịch vụ 

Phát triển thương mại - dịch vụ trở thành ngành kinh tế chủ lực, 

trong ñó du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, chất lượng cao. Quy 
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hoạch hình thành khu du lịch trung tâm của thành phố. 

Phát triển mạnh du lịch ñường sông, biển, núi. Phát triển ña 

dạng các dịch vụ vui chơi giải trí.  

� ðối với ngành công nghiệp – xây dựng 

Chú trọng phát triển công nghiệp - xây dựng theo hướng thân 

thiện với môi trường. Khuyến khích sản xuất hàng thủ công, mỹ 

nghệ, ñặc trưng của Sơn Trà.  

Tập trung phát triển chế biến thực phẩm ñồ uống, các ngành 

chế biến thủy sản, ñặc biệt là chế biến thủy sản xuất khẩu. 

� ðối với ngành nông nghiệp 

Phát triển nông nghiệp, phát huy thế mạnh kinh tế biển; ñẩy 

mạnh phát triển ngành khai thác thủy sản. 

Phối hợp quản lý, bảo vệ tốt Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, 

môi trường sinh thái ven biển, phục vụ có hiệu quả cho nghiên cứu 

khoa học, tham quan du lịch, nghỉ dưỡng.  

b. Cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện môi trường kinh 

doanh 

Triển khai thực hiện Chương trình tổng thể về cải cách hành 

chính. Triển khai ñồng bộ, hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông và hệ thống quản lý chất lượng. 

Duy trì môi trường ñầu tư và kinh doanh cạnh tranh, công khai, 

minh bạch, thông thoáng, thu hút khu vực tư nhân và nước ngoài. 

c. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng 

Tiếp tục ñổi mới cơ chế, chính sách thu hút ñầu tư xây dựng, 

phát triển hạ tầng trên ñịa bàn quận. 

Tạo ñiều kiện thuận lợi giúp các tập ñoàn ñầu tư quốc tế. 

ðẩy nhanh tiến ñộ các dự án trọng ñiểm. 

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 
3.3.1. Kiến nghi ñối với nhà nước 
3.3.2. ðối với thành phố ðà Nẵng 
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KẾT LUẬN 

Từ những lý luận cơ bản về cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế, luận văn ñã khẳng ñịnh trong quản lý kinh tế của một ñất 

nước hay của ñịa phương thì việc xác ñịnh ñúng ñắn cơ cấu kinh tế 

nói chung và cơ cấu kinh tế ngành nói riêng có tầm quan trọng ñặc 

biệt. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là một quá trình vận ñộng tất yếu 

theo quy luật phát triển kinh tế, luôn mang tính khách quan mà còn 

chịu tác ñộng mạnh của các yếu tố chủ quan.  

Luận văn ñã tổng hợp ñược cơ sở lý luận về CCKT và chuyển 

dịch CCKT. Làm rõ khái niệm, ñặc ñiểm của CCKT trên góc ñộ theo 

ngành kinh tế, theo chỉ tiêu làm cơ sở tính toán. Phân tích và chỉ ra 

ảnh hưởng của các nhân tố ñến chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Cơ cấu kinh tế ngành ở quận Sơn Trà những năm gần ñây có sự 

chuyển mình theo hướng ñã thích ứng dần với yêu cầu của cơ chế thị 

trường, khai thác tốt hơn tiềm năng và lợi thế tự nhiên của Sơn Trà, 

ñặc biệt là ngành thương mại – du lịch. Luận văn cũng ñã phân tích 

sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành; cơ cấu nội bộ từng nhóm ngành 

quận Sơn Trà trong giai ñoạn 2010-2015. Cơ cấu kinh tế hiện là theo 

hướng dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp, phù hợp với tình hình 

phát triển cũng như ñịnh hướng phát triển của thành phố và quận Sơn 

Trà. Tuy nhiên tốc ñộ chuyển dịch còn chậm, quy mô chuyển dịch 

còn nhỏ. Thực trạng trên có nhiều nguyên nhân trong ñó có các 

nguyên nhân. Từ ñó ñưa ra kết quả dự báo, ñịnh hướng CCKT của 

quận Sơn Trà ñến năm 2020 và ñưa ra các giải pháp và kiến nghị 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế quận Sơn Trà hợp lý.  


