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CÔNG BÁO/Số 13+14+15/ Ngày 30-12-2010
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 103 /2010/NQ-HðND

ðà Nẵng, ngày 03 tháng 12 năm 2010

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015
____________________

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG KHÓA VII
NHIỆM KỲ 2004-2011, KỲ HỌP THỨ 17
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 7219/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2010
của Ủy ban nhân dân thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 20112015 thành phố ðà Nẵng, báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội ñồng nhân dân và ý
kiến của các vị ñại biểu Hội ñồng nhân dân thành phố,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Hội ñồng nhân dân thành phố cơ bản thống nhất Kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 thành phố ðà Nẵng ñược nêu trong báo cáo của Ủy
ban nhân dân thành phố với các chỉ tiêu chủ yếu sau ñây:
1. Tổng sản phẩm nội ñịa (GDP) tăng bình quân 13,5 - 14,5%/năm. Trong ñó,
dịch vụ tăng 16 - 17%/năm, công nghiệp - xây dựng tăng 8,5 - 9,5%/năm, nông
nghiệp tăng 1,5 - 2,5%/năm.
2. GDP bình quân ñầu người ñạt 3.200 USD.
3. Cơ cấu GDP năm 2015: Dịch vụ: 54,2% - Công nghiệp, Xây dựng: 43,8% Nông nghiệp: 2,0%.
4. Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng bình quân 17 - 18%/năm.
5. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 12 - 13%/năm,
trong ñó công nghiệp tăng 11,5 - 12,5%/năm; xây dựng tăng 13 - 14%/năm.
6. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 3 - 4%/năm.
7. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 16 - 17%/năm.
8.Tổng thu ngân sách Nhà nước tăng 11,5 - 12,5%/năm; tổng chi ngân sách ñịa
phương tăng 10 - 11%/năm.
9. Tổng vốn ñầu tư phát triển trên ñịa bàn tăng 15 - 16%/năm.

