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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Lịch sử phát triển của xã hội là lịch sử vận động, thay thế lẫn 

nhau của các hình thái kinh tế - xã hội từ thấp đến cao. Sự vận động, 

phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là do sự tác động qua lại 

một cách biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất. 

Trong đó, lực lượng sản xuất là yếu tố quyết định trong các yếu tố cấu 

thành phương thức sản xuất. 

Ở Việt Nam trước đổi mới, chúng ta đã sai lầm khi phát triển lực 

lượng sản xuất trên cơ sở quan hệ sản xuất vượt quá xa trình độ lực 

lượng sản xuất. Điều đó không những không thúc đẩy mà còn kìm 

hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất, khiến nền kinh tế bị trì trệ 

trong một thời gian khá dài. Chính vì vậy, đòi hỏi Đảng ta phải nhìn 

thẳng vào sự thật, xác định rõ nguyên nhân, xem xét lại cả về nhận 

thức, phương pháp tiến hành xây dựng, phát triển lực lượng sản xuất 

và từ đó đề ra được đường lối đúng đắn cho việc phát triển lực lượng 

sản xuất trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước. 

Văn kiện Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định một trong 

những nhiệm vụ hàng đầu ở nước ta là: "Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, 

tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa" [20, tr. 9]. 

Sau hơn 25 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản 

Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã thoát khỏi khủng 

hoảng kinh tế - xã hội, đạt được những thành tựu to lớn và rất quan 

trọng, thế và lực của đất nước đã không ngừng được nâng lên trên 

trường quốc tế. Từ đó đưa nước ta chuyển sang một giai đoạn cách 

mạng mới, giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
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nước, nhằm mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta về cơ bản trở thành 

một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Cùng với cả nước, thành phố Đà Nẵng đang trong quá trình đẩy 

mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa với những đặc điểm riêng 

có của mình. Là một thành phố trực thuộc Trung ương, lại nằm ở khu vực 

trung độ của cả nước, thành phố Đà Nẵng là cửa ngõ hướng ra Thái Bình 

Dương của hành lang kinh tế Đông - Tây, nên thành phố Đà Nẵng có 

nhiều tiềm năng về kinh tế, và có vị trí quan trọng về cả chính trị, quốc 

phòng, an ninh. 

Chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua đã 

đạt được những thành tựu đáng khích lệ trên tất cả các mặt, các lĩnh vực. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cũng như thành tựu đã đạt được, thì 

thành phố Đà Nẵng vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: trình độ lực 

lượng sản xuất còn tương đối thấp, thành phố chưa có sản phẩm công 

nghiệp mũi nhọn với sản lượng lớn, chất lượng và uy tín cao để hội nhập 

vào thị trường trong nước và quốc tế, đội ngũ nguồn nhân lực còn yếu và 

thiếu so với nhu cầu thực tế… 

Do vậy, việc tổng kết lý luận và thực tiễn, vận dụng lý luận vào thực 

tiễn cuộc sống, rút ra những bài học kinh nghiệm để phát triển hơn nữa 

lực lượng sản xuất ở thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ đẩy mạnh sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là một yêu cầu cấp thiết 

và mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. 

Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị 

lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của miền 

Trung với vai trò là trung tâm công nghiệp, thương mại, du lịch 

và dịch vụ; thành phố cảng biển, đầu mối giao thông quan trọng 

về trung chuyển vận tải trong nước và quốc tế, trung tâm văn 

hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ của 
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miền Trung; địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc 

phòng, an ninh của khu vực miền Trung và cả nước,…Đà Nẵng 

phấn đấu để trở thành một trong những địa phương đi đầu trong 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và cơ bản trở thành 

thành phố công nghiệp trước năm 2020 [12, tr. 55]. 

Xuất phát từ lý do trên, nên tôi chọn đề tài: "Phát triển lực 

lượng sản xuất ở Thành phố Đà Nẵng thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa" làm đề tài luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ 

chuyên ngành Triết học, với hi vọng sẽ đóng góp một phần nhỏ 

bé công sức của mình vào việc nghiên cứu và làm rõ cơ sở lý luận 

cũng như cơ sở thực tiễn trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất 

của cả nước nói chung cũng như thành phố Đà Nẵng nói riêng, nhằm đẩy 

mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

 Từ lý luận chung về lực lượng sản xuất và trên cơ sở phân tích 

thực trạng phát triển lực lượng sản xuất ở thành phố Đà Nẵng, luận văn 

nêu lên các giải pháp phát triển lực lượng sản xuất nhằm đẩy mạnh hơn 

nữa tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Đà Nẵng hiện 

nay. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: 

 Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là phát triển lực lượng sản 

xuất ở thành phố Đà Nẵng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa. 

Phạm vi nghiên cứu:  

Về không gian: Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
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 Về thời gian: Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa, bắt đầu từ năm 1997. 

 4. Phương pháp nghiên cứu 

 Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở những quan điểm của chủ 

nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, những chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về phát triển lực lượng sản xuất. 

Đề tài sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật 

lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, phương pháp lôgíc kết hợp với lịch 

sử. Ngoài ra đề tài luận văn còn sử dụng những phương pháp khác 

như: phân tích, tổng hợp, thống kê, khảo sát, so sánh… 

5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và danh mục tài liệu tham 

khảo, phần nội dung của luận văn gồm 3 chương, 6 tiết. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Trong những năm qua, xoay quanh vấn đề phát triển lực lượng 

sản xuất thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đã có rất 

nhiều công trình khoa học đề cập đến. Những kết quả nghiên cứu này 

có giá trị lý luận và thực tiễn nhất định.  

Về sách và tạp chí có một số công trình như: 

Nguyễn Trọng Chuẩn, “Góp vào vấn đề phát triển lực lượng sản 

xuất ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Triết học, số 2, năm 1990.  

Trương Hữu Hoàn, “Vấn đề sự phù hợp của quan hệ sản xuất với 

lực lượng sản xuất xét từ tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất”, 

Tạp chí Triết học, số 1, năm 1994.  

Vũ Đình Cự (1997), Khoa học và công nghệ - Lực lượng sản xuất 

hàng đầu, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.  
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Hồ Anh Dũng (2002), Phát huy yếu tố con người trong lực lượng 

sản xuất ở Việt Nam hiện nay, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.  

Nguyễn Hữu Khiển, “Học thuyết Mác và hoàn thiện các yếu tố 

của lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Triết học, số 3, 

năm 2009.  

Lương Xuân Qùy (2008), Xây dựng quan hệ sản xuất định hướng 

xã hội chủ nghĩa và thực hiện tiến bộ công bằng, xã hội ở Việt Nam, 

NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.  

Gần đây nhất có các công trình nghiên cứu liên quan như: TS. 

Phạm Ngọc Dũng (2011), Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 

nghiệp, nông thôn từ lý luận đến thực tiễn ở Việt Nam hiện nay, NXB 

Chính trị Quốc gia, Hà Nội.  

GS.TS. Nguyễn Văn Khánh (2012), Nguồn lực trí tuệ Việt Nam - 

Lịch sử, hiện trạng và triển vọng, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.  

TS. Phạm Thị Túy (2010), Thu hút và sử dụng ODA vào phát 

triển kết cấu hạ tầng kinh tế ở Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà 

Nội.  

PGS. TS Phạm Thành Nghị (2010), Phát triển con người vùng 

Tây Bắc nước ta, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.  

PGS.TS. Nguyễn Đăng Thành (2012), Phát triển nguồn nhân lực 

ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.  

TS. Trần Hồng Lưu (2010), Vai trò của tri thức khoa học trong sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay, NXB 

Chính trị Quốc gia, Hà Nội.   

PGS. TS. Ngô Thắng Lợi (2011), Hoạch định phát triển kinh tế - xã 

hội, Lý luận và thực tiễn ở Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.  

http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1920:xay-dng-quan-i-nhan-dan-vit-nam-cach-mng-trong-thi-k-mi&catid=103:kinh-te&Itemid=496
http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1920:xay-dng-quan-i-nhan-dan-vit-nam-cach-mng-trong-thi-k-mi&catid=103:kinh-te&Itemid=496
http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2634:ngun-lc-tri-tu-vit-nam-lch-s-hin-trng-va-trin-vng&catid=104:van-hoa-xa-hoi&Itemid=497
http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2634:ngun-lc-tri-tu-vit-nam-lch-s-hin-trng-va-trin-vng&catid=104:van-hoa-xa-hoi&Itemid=497
http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1428:thu-hut-va-s-dng-oda-vao-phat-trin-kt-cu-h-tng-kinh-t-vit-nam-&catid=103:kinh-te&Itemid=496
http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1428:thu-hut-va-s-dng-oda-vao-phat-trin-kt-cu-h-tng-kinh-t-vit-nam-&catid=103:kinh-te&Itemid=496
http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=798:phat-trin-con-ngi-vung-tay-bc-nc-ta&catid=104:van-hoa-xa-hoi&Itemid=497
http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=798:phat-trin-con-ngi-vung-tay-bc-nc-ta&catid=104:van-hoa-xa-hoi&Itemid=497
http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2819:phat-trin-ngun-nhan-lc-vung-dan-tc-thiu-s-vit-nam-ap-ng-yeu-cu-y-mnh-cong-nghip-hoa-hin-i-hoa-t-nc&catid=104:van-hoa-xa-hoi&Itemid=497
http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2819:phat-trin-ngun-nhan-lc-vung-dan-tc-thiu-s-vit-nam-ap-ng-yeu-cu-y-mnh-cong-nghip-hoa-hin-i-hoa-t-nc&catid=104:van-hoa-xa-hoi&Itemid=497
http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2819:phat-trin-ngun-nhan-lc-vung-dan-tc-thiu-s-vit-nam-ap-ng-yeu-cu-y-mnh-cong-nghip-hoa-hin-i-hoa-t-nc&catid=104:van-hoa-xa-hoi&Itemid=497
http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=911:vai-tro-ca-tri-thc-khoa-hc-trong-s-nghip-cong-nghip-hoa-hin-i-hoa--vit-nam-hin-nay&catid=104:van-hoa-xa-hoi&Itemid=497
http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=911:vai-tro-ca-tri-thc-khoa-hc-trong-s-nghip-cong-nghip-hoa-hin-i-hoa--vit-nam-hin-nay&catid=104:van-hoa-xa-hoi&Itemid=497
http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=658:hoch-nh-phat-trin-kinh-t-xa-hi-ly-lun-va-thc-tin-vit-nam-&catid=103:kinh-te&Itemid=496
http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=658:hoch-nh-phat-trin-kinh-t-xa-hi-ly-lun-va-thc-tin-vit-nam-&catid=103:kinh-te&Itemid=496
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PGS.TS. Ngô Doãn Vịnh (2011), Nguồn lực và động lực cho phát 

triển nhanh và bền vững nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2011 - 

2020, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.  

TS. Nguyễn Bá Ân (2012), Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng 

đồng bộ, hiện đại phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước giai đoạn 2011 - 2020, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.  

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội (2012), Phát 

triển bền vững kinh tế - xã hội các thành phố theo hướng hiện đại, 

NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

PGS.TS. Trần Hậu - PGS.TS. Đoàn Minh Huấn (2012), Phát 

triển dịch vụ xã hội ở nước ta đến năm 2020 - Một số vấn đề lý luận 

và thực tiễn, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

Liên quan đến phát triển lực lượng sản xuất ở thành phố Đà 

Nẵng, có thể kể đến các công trình sau: 

TS. Dương Anh Hoàng (2012), Phát triển nguồn nhân lực phục 

vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở thành phố Đà Nẵng, NXB Chính 

trị Quốc gia, Hà Nội.  

Công ty cổ phần thông tin kinh tế đối ngoại (2005), Đà Nẵng - thế 

và lực mới trong thế kỷ XXI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; Đà 

Nẵng toàn cảnh, NXB Đà Nẵng, 2010. 

Đề cập đến các ngành kinh tế chủ lực của thành phố Đà Nẵng 

hiện nay, có các công trình, tạp chí, hội thảo như:  

Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, Số 24/2011 có một 

chuyên đề trình bày về vấn đề “Liên kết phát triển Du lịch các tỉnh 

Duyên hải miền Trung”, trong đó, có nhiều bài viết sâu sắc về vấn đề 

phát triển du lịch bền vững của thành phố Đà Nẵng. 

Hội thảo khoa học của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà 

Nẵng. Cụ thể như : Hội thảo vào tháng 9/2011 với chủ đề: Phát triển 

http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=585:ngun-lc-va-ng-lc-cho-phat-trin-nhanh-va-bn-vng-nn-kinh-t-vit-nam-trong-giai-on-2011-2020&catid=103:kinh-te&Itemid=496
http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=585:ngun-lc-va-ng-lc-cho-phat-trin-nhanh-va-bn-vng-nn-kinh-t-vit-nam-trong-giai-on-2011-2020&catid=103:kinh-te&Itemid=496
http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=585:ngun-lc-va-ng-lc-cho-phat-trin-nhanh-va-bn-vng-nn-kinh-t-vit-nam-trong-giai-on-2011-2020&catid=103:kinh-te&Itemid=496
http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2495:xay-dng-h-thng-kt-cu-h-tng-ng-b-hin-i-phc-v-s-nghip-cong-nghip-hoa-hin-i-hoa-t-nc-giai-on-2011-2020&catid=104:van-hoa-xa-hoi&Itemid=497
http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2495:xay-dng-h-thng-kt-cu-h-tng-ng-b-hin-i-phc-v-s-nghip-cong-nghip-hoa-hin-i-hoa-t-nc-giai-on-2011-2020&catid=104:van-hoa-xa-hoi&Itemid=497
http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2495:xay-dng-h-thng-kt-cu-h-tng-ng-b-hin-i-phc-v-s-nghip-cong-nghip-hoa-hin-i-hoa-t-nc-giai-on-2011-2020&catid=104:van-hoa-xa-hoi&Itemid=497
http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2570:phat-trin-bn-vng-kinh-t-xa-hi-cac-thanh-ph-theo-hng-hin-i&catid=103:kinh-te&Itemid=496
http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2570:phat-trin-bn-vng-kinh-t-xa-hi-cac-thanh-ph-theo-hng-hin-i&catid=103:kinh-te&Itemid=496
http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2615:phat-trin-dch-v-xa-hi--nc-ta-n-nm-2020-mt-s-vn--ly-lun-va-thc-tin&catid=104:van-hoa-xa-hoi&Itemid=497
http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2615:phat-trin-dch-v-xa-hi--nc-ta-n-nm-2020-mt-s-vn--ly-lun-va-thc-tin&catid=104:van-hoa-xa-hoi&Itemid=497
http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2615:phat-trin-dch-v-xa-hi--nc-ta-n-nm-2020-mt-s-vn--ly-lun-va-thc-tin&catid=104:van-hoa-xa-hoi&Itemid=497
http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2582:phat-trin-ngun-nhan-lc-phc-v-cong-nghip-hoa-hin-i-hoa-thanh-ph-a-nng&catid=104:van-hoa-xa-hoi&Itemid=497
http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2582:phat-trin-ngun-nhan-lc-phc-v-cong-nghip-hoa-hin-i-hoa-thanh-ph-a-nng&catid=104:van-hoa-xa-hoi&Itemid=497
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nhanh và bền vững kinh tế - xã hội khu vực Duyên hải miền Trung và 

Tây Nguyên; Hội thảo khoa học: “Phát triển nguồn nhân lực cho vùng 

kinh tế trọng điểm miền Trung” vào tháng 12/2011 và Hội thảo khoa 

học: “Phát triển kinh tế - xã hội miền Trung và Tây Nguyên gắn với 

yêu cầu tái cơ cấu kinh tế” tháng 6/2012 được tổ chức tại Trường Đại 

học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. 

Ngoài ra, còn có các bài viết liên quan, được đăng tải trên các 

Website như: 

Bài: Các ngành kinh tế chủ yếu của Đà Nẵng đăng trên: 

vietrade.gov.vn; Hiện đại hóa đội tàu đánh bắt xa bờ đăng trên web: 

thoibaonganhang.vn;  ng dụng công nghệ hiện đại cho tàu đánh cá xa 

bờ đăng trên: baodanang.vn; Ngư dân bám biển đánh bắt xa bờ: Để 

“mỗi thuyền viên là một cảm tử quân” đăng trên web: congan.com.vn; 

Đóng tàu lớn ra khơi đăng trên: m.tuoitre.vn; Đà Nẵng hướng đến một 

thành phố phát triển công nghệ thông tin đăng trên: 

baoxaydung.com.vn; Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Khoa học 

và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, đăng trên 

danang.gov.vn;… 

Tóm lại, các công trình nghiên cứu trên đây mới chỉ đề cập đến 

một vài yếu tố của lực lượng sản xuất, cho đến nay chưa có công trình 

nghiên cứu nào tập trung làm rõ vấn đề phát triển lực lượng sản xuất ở 

thành phố Đà Nẵng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

dưới dạng một luận văn khoa học hay một cuốn sách chuyên khảo. 

Tuy vậy, những công trình nghiên cứu này là cơ sở, là nguồn tư liệu 

quý báu để tôi tiếp thu học hỏi, chắt lọc và hoàn thiện luận văn Thạc sĩ 

Triết học của mình.  
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CHƯƠNG 1 

LÝ LUẬN VỀ LỰC LƯỢNG SẢN  UẤT 

 

1.1. LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH 

HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT 

1.1.1. Vị trí của lực lượng sản xuất trong sự phát triển xã hội 

a. Khái niệ  lực lượng sản  uất 

Thứ nhất, lực lượng sản xuất biểu hiện mối quan hệ giữa con 

người với tự nhiên, là những lực lượng do xã hội tạo ra để cải tạo và 

làm chủ tự nhiên.  

Thứ hai, lực lượng sản xuất là một thể thống nhất hữu cơ giữa yếu 

tố người và yếu tố vật chất của quá trình sản xuất. Trong đó, con 

người là chủ thể tích cực, sáng tạo và quyết định.  

Thứ ba, lực lượng sản xuất luôn có sự kế thừa, phát triển liên tục, 

quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. 

Lí giải sâu sắc phạm trù lực lượng sản xuất, cần phải nắm vững 

các phương diện quan trọng của nó như: trình độ, tính chất, thực trạng 

và sự phát triển của lực lượng sản xuất. Sự phát triển của lực lượng 

sản xuất đặt ra yêu cầu giữa ba mặt đó của lực lượng sản xuất phải có 

mối quan hệ biện chứng với nhau. 

b.  ết cấu của lực lượng sản  uất 

Theo quan niệm của triết học Mác - Lênin, lực lượng sản xuất 

gồm hai bộ phận sau, đó là người lao động và tư liệu sản xuất.  

 Do tri thức khoa học ngày càng đóng vai trò to lớn trong sản xuất 

nên tham gia vào lực lượng sản xuất còn có cả đội ngũ trí thức đông 

đảo lao động bằng trí óc thay thế dần lao động chân tay. 

Người lao động: bao gồm các yếu tố như sức lao động, thói quen 

lao động, kĩ năng lao động, kĩ thuật lao động và khoa học công nghệ. 
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Trong các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất thì người lao động 

là yếu tố hàng đầu, giữ vị trí trung tâm và quyết định. V. I. Lênin đã 

viết: “Lực lượng sản xuất hàng đầu của toàn thể nhân loại là công 

nhân, là người lao động” [43, tr. 340].  

Tư liệu sản xuất: bao gồm đối tượng lao động và tư liệu lao động. 

Đối tượng lao động là bộ phận của giới tự nhiên mà lao động của con 

người tác động vào nhằm biến đổi nó theo mục đích của mình.  

Tư liệu lao động là bộ phận trực tiếp để con người tác động vào 

giới tự nhiên, vào đối tượng lao động. Tư liệu lao động của sản xuất 

vật chất bao gồm hai bộ phận chủ yếu, đó là: công cụ lao động và các 

phương tiện khác (như phương tiện vận chuyển, phương tiện cất giữ), 

hỗ trợ cho con người khi sử dụng công cụ cũng như khi tiến hành lao 

động nói chung. Trình độ phát triển của tư liệu lao động mà chủ yếu là 

của công cụ lao động, đó là thước đo trình độ cải tạo, làm chủ tự nhiên 

của con người, là cơ sở xác định trình độ phát triển của sức sản xuất, 

là tiêu chuẩn để phân biệt sự khác nhau giữa thời đại kinh tế này với 

thời đại kinh tế khác.  

c. Vai trò của lực lượng sản  uất đối với sự phát triển  ã hội 

Lực lượng sản xuất là phương tiện để tiến hành sản xuất vật chất 

cho xã hội     

Trong quá trình sản xuất, con người không những làm biến đổi tự 

nhiên, biến đổi xã hội, mà còn đồng thời làm biến đổi cả bản thân 

mình. Do đó, sản xuất vật chất không ngừng phát triển, tất yếu làm 

cho xã hội cũng không ngừng phát triển theo. 

Sự phát triển của lực lượng sản xuất sẽ làm cho năng suất lao 

động tăng cao, thời gian lao động xã hội cần thiết rút ngắn đến mức tối 

thiểu, thời gian nhàn rỗi cho xã hội nói chung và cho từng thành viên 

nhiều hơn, tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân. 
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Ngày nay, với sự phát triển của nền kinh tế tri thức và cuộc cách mạng 

khoa học kĩ thuật, đã làm cho bức tranh toàn cảnh của loài người trở 

nên hết sức phong phú, vượt xa hình dung của họ ở thế kỉ trước. 

Vai trò quyết định của lực lựợng sản xuất đối với quan hệ sản 

xuất đã làm cho xã hội chuyển từ hình thái kinh tế - xã hội này lên 

hình thái kinh tế - xã hội khác cao hơn 

Khi lực lượng sản xuất đã phát triển lên một trình độ mới, quan 

hệ sản xuất cũ không còn phù hợp nữa, dẫn tới việc xóa bỏ quan hệ 

sản xuất cũ và thay thế nó bằng quan hệ sản xuất mới. Điều đó đồng 

nghĩa với sự diệt vong của cả một phương thức sản xuất đã lỗi thời và 

đánh dấu sự ra đời của một phương thức sản xuất mới tiến bộ hơn. 

Thúc đẩy khoa học phát triển: Lực lượng sản xuất phát triển tạo 

ra nhu cầu, điều kiện vật chất cho nghiên cứu khoa học. Lực lượng sản 

xuất trở thành tiêu chuẩn thực tiễn chứng minh cho tính đúng đắn của 

các tri thức khoa học.  

1.1.2. Các nh n tố ảnh hư ng đến  ự phát triển của lực lượng 

sản xuất 

a. Các nhân tố cấu thành lực lượng sản xuất 

Trong quá trình sản xuất, con người vận dụng sức lao động, kinh 

nghiệm, thói quen lao động, tri thức khoa học kĩ thuật, sử dụng tư liệu 

lao động, tác động vào đối tượng lao động để tạo ra của cải vật chất 

cho xã hội. Quá trình phát triển của sản xuất cũng là quá trình con 

người cải tiến công cụ lao động, bổ sung và hoàn thiện tư liệu lao 

động, nhằm đạt năng suất lao động cao và tạo ra nhiều sản phẩm cho 

xã hội.  

Ngày nay, khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Trở 

thành điểm xuất phát cho những biến đổi to lớn trong kĩ thuật sản xuất 

và tạo ra những ngành sản xuất mới đồ sộ hơn.  
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Sự phát triển của người lao động, đặc biệt là về trình độ tay nghề, 

tri thức, chất xám có ý nghĩa quyết định, nhất là trong nền kinh tế tri 

thức.  

b. Các nhân tố bên ngoài lực lượng sản xuất  

Quan hệ sản xuất 

Có rất nhiều yếu tố bên ngoài lực lượng sản xuất, ảnh hưởng đến 

sự phát triển của nó. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất là quan hệ sản 

xuất. Trong mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, 

quan hệ sản xuất là yếu tố không thụ động. Tuy hình thành trên cơ sở 

lực lượng sản xuất, nhưng quan hệ sản xuất có tác động trở lại đối với 

lực lựợng sản xuất. 

Dân số và các yếu tố chính trị - xã hội 

Dân số là một trong những yếu tố ảnh hưởng không nhỏ tới sự 

phát triển của lực lượng sản xuất. Mỗi quốc gia, dân tộc phải có một 

số dân nhất định để có được lực lượng người lao động cần thiết cho 

việc tổ chức sản xuất, đảm bảo duy trì và phát triển đời sống xã hội.  

Các yếu tố bên ngoài lực lượng sản xuất cũng có tác động đến sự 

phát triển của nó. Ngoài các yếu tố kể trên thì không thể không kể đến 

vai trò của các yếu tố khác như: điều kiện địa lý tự nhiên, đường lối, 

chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như của đội ngũ 

các nhà hoạch định chính sách… 

1.2. PH T T IỂN LỰC LƯỢNG SẢN  UẤT TH   HƯ NG 

CÔNG NGHIỆP H    HIỆN ĐẠI H   Ở VIỆT N M 

1.2.1. Phát triển lực lượng  ản xuất thời kỳ đẩy mạnh công   

nghiệp hóa  hiện đại hóa   Việt Nam 

a. Mục tiêu phát triển lực lượng sản  uất  

Mục tiêu phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam là nhằm xây dựng cơ sở vật 
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chất cho chủ nghĩa xã hội, xây dựng nước ta trở thành một nước công 

nghiệp có cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, 

quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng 

sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vững 

chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, xây 

dựng thành công chủ nghĩa xã hội. 

b. Yêu cầu của sự phát triển lực lượng sản  uất  

Thứ nhất, phải xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ 

phát triển của nó. 

Thứ hai, chúng ta phải đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp giáo dục - 

đào tạo, sử dụng và phát huy tốt nguồn lực con người với tư cách vừa 

là động lực, vừa là mục tiêu của quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa. 

Thứ ba, phát triển khoa học - công nghệ để nó thực sự là động lực 

then chốt của quá trình đẩy mạnh công nghiêp hóa, hiện đại hóa. 

Thứ tư, phải tạo động lực để kích thích tính tích cực, chủ động 

của lực lượng sản xuất. Cụ thể như: động lực lợi ích, động lực tâm lý 

xã hội, môi trường xã hội, tự nhiên thuận lợi…  

1.2.2. Phát triển lực lượng  ản xuất gắn với công nghiệp hóa   

hiện đại hóa   Việt Nam 

a.  hái niệ  công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển 

đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội từ sử 

dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng 

một cách phổ biến sức lao động cùng với công 

nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện 

đại dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến 
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bộ khoa học - công nghệ nhằm tạo ra năng suất lao 

động xã hội cao [6, tr. 86]. 

        b. Phát triển lực lượng sản  uất trên cơ sở công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa 

Chủ nghĩa xã hội muốn tồn tại và phát triển, cũng cần phải có một 

nền kinh tế tăng trưởng và phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất 

hiện đại và chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa chính là quá trình tạo ra nền tảng cơ sở 

vật chất - kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân xã hội chủ nghĩa. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC T ẠNG PH T T IỂN LỰC LƯỢNG SẢN  UẤT 

Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HIỆN N Y 

2.1. T NG  U N VỀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.1.1.  hái quát về điều kiện tự nhiên  kinh tế - x  hội  

Ở vào trung độ của đất nước, thành phố Đà Nẵng có vị trí trọng 

yếu cả về chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, là đầu mối 

giao thông quan trọng về đường bộ, đường sắt, đường biển và đường 

hàng không, cửa ngõ chính ra biển Đông của các tỉnh miền Trung, Tây 

Nguyên và các nước tiểu vùng Mê Kông, là cửa ngõ phía đông của 

hành lang kinh tế Đông - Tây.  

Về vị trí địa lý 

Thành phố Đà Nẵng có diện tích: 1.256,24 km
2 
gồm 7 quận, 

huyện, với 47 xã, phường.  

Về kinh tế - xã hội 

Dân số: năm 2011, số dân toàn thành phố Đà Nẵng là 951.680 

người. Thành phố Đà Nẵng với những lợi thế về vị trí địa lí, tiềm năng 

thiên nhiên ưu đãi. Vì vậy, thành phố đang giữ vị trí đặc biệt thuận lợi, 

tạo nền tảng cơ bản để thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh chóng và bền vững trong 

tương lai. 

2.1.2. Nh ng thành tựu về phát triển kinh tế - x  hội  

Nền kinh tế phát triển tương đối toàn diện, đạt tốc độ tăng trưởng 

khá, hiệu quả và sức cạnh tranh được nâng lên một bước. Tốc độ tăng 

GDP bình quân 11%/năm. GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt 

2.015 USD. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng “dịch vụ 

- công nghiệp - nông nghiệp”.  
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2.2. PH T T IỂN LỰC LƯỢNG SẢN  UẤT Ở THÀNH PHỐ 

ĐÀ NẴNG - THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ 

2.2.1. Thực trạng nguồn lao động  tư liệu  ản xuất  

Thành phố Đà Nẵng có 6 trường đại học, 3 trường cao đẳng, 10 

trường trung học chuyên nghiệp và trên 30 trung tâm dạy nghề.  

Về dân số và nguồn nhân lực, tính đến năm 2011, số dân toàn 

thành phố Đà Nẵng là 951.680 người. Nguồn lao động của thành phố 

Đà Nẵng hiện có 655.026 người; lực lượng lao động có 480.880 

người. 

Lực lượng lao động của thành phố Đà Nẵng năm 2011, phân theo 

trình độ như sau: Công nhân kỹ thuật là 39.950 người, trung cấp là 

27.440 người, đại học - cao đẳng là 88.000 người, còn lại đối tượng 

khác là 325.490 người. 

Thực trạng tư liệu sản xuất trong phát triển lực lượng sản xuất ở 

thành phố Đà Nẵng hiện nay: 

Về thực trạng các ngành kinh tế cơ bản của thành phố Đà Nẵng  

Về công nghiệp: Ngành chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá: 

là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong ngành công nghiệp thành 

phố Đà Nẵng. Ngành chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá chiếm 

gần 30% giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành, đạt tốc độ tăng 

trưởng cao.  

Giữ vị trí thứ 2 trong ngành công nghiệp của thành phố Đà Nẵng 

là nhóm ngành sản xuất hóa chất, cao su, nhựa, giấy, gỗ. 

Ngành dệt, may, da giày giữ vị trí thứ 3 trong ngành công nghiệp 

của thành phố Đà Nẵng. Nhóm ngành này chiếm giá trị khá lớn trong 

kim ngạch xuất nhập khẩu của thành phố. 

Ngành sản xuất các sản phẩm từ khoáng phi kim loại: Toàn thành 

phố Đà Nẵng có 222 cơ sở sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại, 
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với các sản phẩm chính như: xi măng gần 300 nghìn tấn/năm, gạch 

ceramic gần 1,8 triệu m
2
/năm, gạch, ngói… 

Ngành cơ khí luyện kim: Thành phố Đà Nẵng có hơn 700 cơ sở 

sản xuất cơ khí, luyện kim; trong đó chỉ có hơn 20 đơn vị sản xuất 

công nghiệp, số còn lại hoạt động dưới dạng cá thể.  

Ngành sản xuất và phân phối điện, nước, khí đốt: đã cung cấp đủ 

cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của thành phố. 

Về kết cấu hạ tầng kĩ thuật 

Về nguồn cung cấp nước: Nguồn cung cấp nước cho thành phố 

Đà Nẵng chủ yếu là từ các sông Cu Đê, Cẩm Lệ và Vĩnh Điện. Trong 

những năm gần đây, phát triển hệ thống cấp nước trở thành hạng mục 

ưu tiên của thành phố.  

Về hàng không và cảng biển: Cảng Đà Nẵng là thương cảng lớn 

thứ 3 của Việt Nam sau cảng Sài Gòn và cảng Hải Phòng. Cảng Đà 

Nẵng gồm cảng Tiên Sa, cảng sông Hàn và cảng Liên Chiểu.  

Về hàng không, nhà ga hành khách mới tại sân bay quốc tế Đà 

Nẵng được xây dựng với tổng diện tích sử dụng gần 36.600m², gồm 3 

tầng và 1 tầng hầm. Nhà ga hành khách mới có 36 quầy thủ tục, được 

bố trí thuận tiện cho việc làm thủ tục chung cho cả quốc tế và quốc 

nội. 

Hệ thống cấp điện, cấp nước: Điện dùng trong công nghiệp và 

điện cho sinh hoạt của thành phố Đà Nẵng hiện nay, được cung cấp từ 

đường điện 500KV Bắc Nam. Khi có kế hoạch cắt điện cũng có nhiều 

doanh nghiệp sử dụng máy phát điện. Nhà máy cấp nước của thành 

phố Đà Nẵng hiện nay có khả năng cung cấp 80.000 m
3
/ngày.  

Về hạ tầng cuộc sống: Tại thành phố Đà Nẵng có 47 ngân hàng và 

chi nhánh ngân hàng, 9 công ty bảo hiểm, 4 công ty kiểm toán, có trạm cáp 

quang quốc tế dưới biển, đường truyền thông tin với tốc độ 35 Mbps.  
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Về thực trạng tư liệu sản xuất trong ngành thủy sản - nông - lâm 

nghiệp thành phố Đà Nẵng hiện nay  

Trình độ lực lượng sản xuất của ngành ngày càng cao, quan hệ 

sản xuất từng bước phù hợp, nhiều cơ chế, chính sách được ban hành 

đã góp phần thúc đẩy và khai thác có hiệu quả các nguồn lực xã hội. 

Các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ sinh học được ứng dụng 

rộng rãi. Cơ chế đầu tư thông thoáng của thành phố đã thu hút ngày 

càng nhiều vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế vào lĩnh vực chế biến 

thủy sản, nông - lâm sản, kinh tế trang trại,…Do đó, thu nhập và đời 

sống của một bộ phận nông - ngư dân được nâng lên, bước đầu có tích 

lũy và tái đầu tư. 

Về du lịch: Thành phố Đà Nẵng còn có những danh thắng du lịch 

nổi tiếng như: Ngũ Hành Sơn, Bà Nà - Suối Mơ, đèo Hải Vân…đó là 

những điều kiện lí tưởng để phát triển du lịch thành phố theo hướng 

bền vững.  

Về thực trạng tư liệu sản xuất trong ngành thương mại: Hạ tầng 

thương mại từng bước được văn minh hóa. Số lượng doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ ngày càng tăng  

Tóm lại, bên cạnh những mặt mạnh và tích cực như đã phân tích ở 

trên, thì sự phát triển tư liệu sản xuất ở thành phố Đà Nẵng cũng còn những 

hạn chế như trình độ công nghệ của đa số doanh nghiệp ở mức thấp.  

Chất lượng tăng trưởng kinh tế của thành phố Đà Nẵng chưa cao; 

một số ngành, lĩnh vực phát triển chưa thật bền vững; vai trò động lực, 

sự hợp tác, liên kết khu vực và sức lan tỏa còn hạn chế. Kết cấu hạ 

tầng đô thị chưa thật đồng bộ.  
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2.2.2.  u hướng vận động và phát triển của lực lượng  ản 

xuất   thành phố Đà Nẵng 

Lực lượng sản xuất ở thành phố Đà Nẵng vận động theo xu 

hướng nông nghiệp thì con số về sản lượng tăng nhưng tỉ trọng trong 

GDP giảm, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin 

- truyền thông, công nghệ phần mềm, du lịch - dịch vụ, tài chính - 

ngân hàng. Định hướng phát triển của thành phố Đà Nẵng đến năm 

2020, theo đó lực lượng sản xuất phát triển theo hướng dịch vụ, công 

nghiệp, nông nghiệp hiện đại; góp phần đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố. 

2.2.3. Ảnh hư ng của toàn cầu hóa và cách mạng khoa học 

công nghệ hiện đại đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất   

thành phố Đà Nẵng 

Thứ nhất, khoa học - công nghệ là yếu tố quan trọng tạo nên sự 

phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất của thành phố Đà Nẵng 

trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nó trở thành 

điều kiện, phương tiện cơ bản để nâng cao hiệu quả của hệ thống các 

nguồn lực khác.  

Thứ hai, sự tác động của khoa học - công nghệ là yếu tố tích cực 

và là tiền đề quan trọng nhất cho việc thực hiện quá trình chuyển từ 

tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng theo chiều sâu ở thành 

phố Đà Nẵng hiện nay. 

Thứ ba, khoa học - công nghệ góp phần nâng cao chất lượng cuộc 

sống cả về vật chất và tinh thần của nhân dân thành phố. 

Thứ tư, khoa học - công nghệ góp phần nâng cao năng lực cạnh 

tranh, nâng cao vị trí và lợi thế so sánh của thành phố Đà Nẵng với các 

tỉnh, thành phố khác trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất, đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
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CHƯƠNG 3 

PHƯƠNG HƯ NG VÀ GIẢI PH P PH T T IỂN  

LỰC LƯỢNG SẢN  UẤT Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THỜI 

 Ỳ ĐẨY MẠNH C NG NGHIỆP H     HIỆN ĐẠI H   

 

3.1. PHƯƠNG HƯ NG PH T T IỂN LỰC LƯỢNG SẢN 

 UẤT Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

3.1.1. Phát triển lực lượng sản xuất theo hướng công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa 

   a. Những thuận lợi trong phát triển lực lượng sản xuất ở  thành 

phố Đà Nẵng 

Kinh tế thành phố Đà Nẵng có sự phát triển tương đối toàn diện, 

đạt tốc độ tăng trưởng khá, hiệu quả và sức cạnh tranh không ngừng 

được nâng lên. Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh gắn với xây dựng khu 

vực phòng thủ được củng cố. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã 

hội tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động. Quyền 

làm chủ và dân chủ của nhân dân không ngừng được tôn trọng và phát 

huy; đồng thuận xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân được tăng 

cường. 

b. Những khó khăn trong phát triển lực lượng sản xuất ở thành 

phố Đà Nẵng  

Kinh tế thành phố Đà Nẵng mặc dù có tốc độ tăng trưởng khá 

cao, nhưng quy mô kinh tế còn nhỏ bé. Tăng trưởng kinh tế chủ yếu 

còn phát triển theo chiều rộng, chậm phát triển theo chiều sâu. Kinh tế 

thành phố Đà Nẵng chưa hình thành được các ngành mũi nhọn và 

những sản phẩm chủ lực, mang tính đặc trưng.  

  Lĩnh vực văn hóa, xã hội vẫn còn những mặt hạn chế; kết cấu hạ 

tầng kĩ thuật chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân 
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lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Kết quả công tác xây dựng 

Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đào tạo đội ngũ cán bộ chưa ngang 

tầm với nhiệm vụ chính trị của thời kì mới. 

3.1.2. Nh ng phương hướng lớn nhằm phát triển lực lượng 

 ản xuất   thành phố Đà Nẵng  

a. Phát triển các ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch và 

thương  ại 

Thành phố Đà Nẵng tập trung phát triển mạnh du lịch và các dịch 

vụ mà thành phố có thế mạnh, xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành 

một trong những trung tâm thương mại, du lịch, dịch vụ lớn của cả 

nước. 

Bên cạnh đó, thành phố sẽ mở ra nhiều tour, tuyến và đa dạng hóa 

các loại hình du lịch, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, đẩy 

mạnh hoạt động quảng bá, thu hút khách du lịch, nhất là khách nước 

ngoài. Đồng thời, nâng thời gian lưu trú của khách, tăng cường đào 

tạo đội ngũ cán bộ quản lý và kinh doanh du lịch ngang tầm với yêu 

cầu mới. 

Về ngành thương mại, thành phố Đà Nẵng sẽ phát huy lợi thế về 

vận tải, xây dựng Đà Nẵng trở thành đầu mối trung chuyển, quá cảnh 

và giao thương hàng hóa - dịch vụ của khu vực, trở thành trung tâm 

thương mại lớn của miền Trung cũng như của cả nước. 

b. Phát triển công nghiệp công nghệ cao, đẩy  ạnh phát triển 

và ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản  uất 

Thành phố Đà Nẵng ưu tiên đầu tư đẩy mạnh phát triển công nghệ 

thông tin, trong đó đẩy mạnh phát triển công nghệ phần mềm, chú 

trọng ứng dụng, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin - viễn thông, 

đào tạo nguồn nhân lực, phấn đấu trở thành một trong những địa 

phườn dẫn đầu về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, trung 
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tâm phát triển về công nghiệp phần mềm của miền Trung - Tây 

Nguyên và cả nước.  

c. Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại 

Thành phố Đà Nẵng tăng cường đẩy mạnh công tác quy hoạch, 

đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ, xây dựng thành 

phố theo hướng văn minh, hiện đại. Cụ thể, thành phố sẽ xây dựng 

quy hoạch sử dụng khu vực bán đảo Sơn Trà, Hải Vân, sân bay Nước 

Mặn…nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - du lịch - 

dịch vụ gắn với quốc phòng - an ninh. 

d. Phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao 

Trong những năm tới, Thành phố Đà Nẵng phấn đấu nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, 

phục vụ yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ đẩy mạnh 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Điều này càng có ý 

nghĩa quan trọng khi tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của các ngành 

kinh tế mũi nhọn như công nghiệp, thương mại, dịch vụ đang diễn ra 

mạnh mẽ, đòi hỏi phải có nguồn nhân lực đủ về số lượng và mạnh về 

chất lượng. 

3.2. GIẢI PH P PH T T IỂN LỰC LƯỢNG SẢN  UẤT Ở 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THỜI  Ỳ ĐẨY MẠNH C NG 

NGHIỆP H    HIỆN ĐẠI H   

3.2.1. Phát triển lực lượng sản xuất trên cơ    khơi dậy nguồn 

lực con người, nguồn tài nguyên vốn có của thành phố  

Thành phố Đà Nẵng tập trung đầu tư phát triển mạnh du lịch và 

các dịch vụ mà thành phố có thế mạnh, xây dựng thành phố Đà Nẵng 

trở thành một trong những trung tâm thương mại, du lịch, dịch vụ lớn 

của cả nước.  
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Hướng ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố Đà Nẵng, là dựa 

trên nguồn lực con người, trên cơ sở lợi thế so sánh của thành phố Đà 

Nẵng so với các tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung - Tây 

Nguyên. Thành phố Đà Nẵng chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ công 

nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp sang cơ cấu dịch vụ - công nghiệp - 

nông nghiệp. 

3.2.2. N ng cao quy mô  chất lượng  hiệu quả của nền kinh tế  

tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại 

Thành phố Đà Nẵng mở rộng quy mô kinh tế theo hướng chuyển 

tăng trưởng kinh tế chủ yếu từ phát triển theo chiều rộng sang dần 

tăng trưởng chủ yếu theo chủ yếu theo chiều sâu, tăng trưởng nhờ ứng 

dụng tiến bộ khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, 

nâng cao năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả hoạt động, đồng 

thời sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên.  

3.2.3. Xây dựng, hoàn thiện quan hệ sản xuất phù hợp, tiến bộ 

Ở thành phố Đà Nẵng có đủ các loại hình quan hệ sản xuất, các 

doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Thành 

phố không ngừng tăng cường, củng cố kinh tế nhà nước, kinh tế tư 

nhân đúng hướng, tạo môi trường pháp lý để các thành phần kinh tế 

cùng phát triển.  

3.2.4. Tăng cường sự l nh đạo của Thành ủy, nâng cao hiệu 

lực quản lý của chính quyền các cấp đối với sự phát triển lực 

lượng sản xuất  

Thành ủy cần có những nghị quyết chuyên đề về phát triển các 

lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư và lĩnh vực khuyến khích đầu 

tư. Chính quyền thành phố cần có biện pháp cải thiện môi trường đầu 

tư, nâng cao vị thế cạnh tranh. 
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KẾT LUẬN 

Chủ nghĩa duy vật lịch sử khẳng định rằng, lịch sử xã hội loài 

người trước hết là lịch sử phát triển của sản xuất vật chất, lịch sử vận 

động của các phương thức sản xuất thay thế nhau. Mỗi hình thái kinh 

tế - xã hội có phương thức sản xuất đặc thù của nó. Và sự thay thế của 

các phương thức sản xuất chính là cơ sở của sự thay thế các hình thái 

kinh tế - xã hội nối tiếp nhau. Điều này chứng tỏ, phương thức sản 

xuất giữ vai trò quyết định trong sự chuyển biến của xã hội loài người 

qua các giai đoạn lịch sử.  

Ngày nay, xu hướng toàn cầu hóa, quốc tế hóa phát triển ngày 

càng mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu và dần trở thành một xu 

thế khách quan cuốn hút tất cả các quốc gia trên thế giới tham gia. 

Động lực chính của xu hướng toàn cầu hóa là sự phát triển của lực 

lượng sản xuất mà lực lượng sản xuất thì không ngừng lớn mạnh, đây 

là quy luật chung của mọi quốc gia, mọi thời đại và mọi chế độ xã hội. 

Việt Nam quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, 

khi đất nước chưa có tiền đề về cơ sở vật chất kỹ thuật do chủ nghĩa tư 

bản tạo ra, do đó, nước ta tất yếu phải phát triển lực lượng sản xuất 

theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng muốn phát 

triển kinh tế - xã hội một cách nhanh chóng và bền vững, thì yêu cầu 

đặt ra trên hết là phải chú trọng phát triển lực lượng sản xuất. Phải xác 

định rõ vị trí và vai trò của lực lượng sản xuất trong xã hội, cũng như 

vị trí, vai trò của từng yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất.  

Thành phố Đà Nẵng, với vị trí, vai trò là thành phố trực thuộc 

Trung ương, một thành phố lớn, một trung tâm kinh tế - xã hội của các 

tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Với vị trí, vai trò đó, thành phố Đà 

Nẵng phải đi đầu trong các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và cả nước 
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trong thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập 

quốc tế, đi đầu trong việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ 

chủ yếu phát triển theo chiều rộng, tăng trưởng nhờ tăng thêm vốn đầu 

tư, lao động và các nguồn tài nguyên, sang dần tăng trưởng chủ yếu 

theo chiều sâu, tăng trưởng nhờ ứng dụng tiến bộ khoa học - công 

nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng suất lao động, 

chất lượng và hiệu quả hoạt động, đồng thời sử dụng tiết kiệm các 

nguồn tài nguyên. 

Với niềm tin và khát vọng sâu sắc, Đảng bộ và nhân dân thành 

phố Đà Nẵng nhất định sẽ phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở 

thành thành phố giàu về kinh tế, phát triển về văn hóa, khoa học - kỹ 

thuật, đẹp về con người, cảnh quan thiên nhiên, đô thị, sạch về môi 

trường và vững mạnh về an ninh - quốc phòng, cùng cả nước thực 

hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu 

dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

 


