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Tóm tắt: 

 Lao động được coi là một trong những yếu tố đầu vào quan trọng nhất trong quá trình sản xuất, 
là nhân tố then chốt quyết định tốc độ tăng trưởng của một nền kinh tế. Tuy nhiên, làm thế nào 
để đánh giá đúng và khai thác hiệu quả tiềm năng lao động, tận dụng lợi thế cạnh tranh đã và 
đang là một vấn đề được quan tâm của tất cả các quốc gia, địa phương, trong đó có Đà Nẵng - 
một thành phố đầu tàu kinh tế của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Mục tiêu của bài viết 
nhằm đánh giá vai trò của lao động trong tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng thời gian qua và đề 
xuất một số giải pháp sử dụng lao động hợp lý hơn nhằm khai thác tối đa lợi thế cạnh tranh về 
lao động, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. 
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Abstract: 

 Labor is one of the most important inputs in the production process and is the  key factor that 
determines the growth of an economy. However, how to appreciate and exploit the labor 
potential as well as to take advantage of its competitive advantage has been the concern of all 
nations and cites, including Danang city – a leading economic city in the Central Region and 
Central Highlands. The paper aims to assess the role of labor in the economic growth of Danang 
in the period 2000-2014 and recommend some measures to use the labor source more effectively 
to make the most use of its competitive advantage, contributeto the development of Danang city. 
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