Ch tch UBND thành ph à Nng Hunh c Th
Ngày 20 tháng 11 nm 2016 ti Hi ngh Cp cao Din àn Hp tác kinh t châu Á - Thái Bình Dng (APEC)
ln th 24 ti th ô Lima, Peru, Ch tch nc Trn i Quang ã tuyên b Vit Nam s ng cai t chc Nm APEC 2017
mà nh cao là Tun l Cp cao APEC ti thành ph à Nng. S kin này ánh du mt mc son trong lch s phát
trin kinh t - xã hi và góp phn nh hình tng lai ca à Nng trong thi gian ti.
Tun l Cp cao APEC 2017 s din ra vào tháng 11 nm 2017, trong ó s kin quan trng nht là Hi ngh Cp
cao vi s tham d ca các nhà lãnh o 21 nn kinh t thành viên và hàng nghìn i biu chính thc, phóng
viên báo chí nc ngoài và các nhà doanh nghip hàng u th gii. Trong khuôn kh Tun l Cp cao, ti à Nng
cng s din ra Hi ngh Thng nh doanh nghip, i thoi ca Lãnh o Cp cao vi các nhà lãnh o ABAC và Hi
ngh liên B trng Ngoi giao - Kinh t. Vic la chn a im t chc Tun l Cp cao ca nn kinh t ch nhà ng cai
APEC góp phn quyt nh s thành công tuyt i ca chui s kin trng tâm này nói riêng và toàn b hot ng ca
Din àn nói chung. áp ng các yêu cu ca Tun l Cp cao, thành ph ng cai phi m bo c s h tng hin i và
phát trin, giao thông thun tin, c s lu trú và dch v phong phú, t chun, ng thi m bo an ninh an toàn và
ngun nhân lc cht lng cao.
Vi quy mô và tm quan trng ca Tun l Cp cao trong khuôn kh Din àn APEC, s kin kinh t ln nht khu vc
châu Á - Thái Bình Dng, có th nói à Nng ang chm ti mt c hi chin lc khng nh vai trò và v th ca mình
trong nc và quc t. Có mt iu chc chn rng, c hi này không phi l ng nhiên, mà chính là thành qu t nhng
chính sách bt phá ca thành ph trong hn hai thp k qua. Vic thc hin linh hot, sáng to các ch trng, ch o
ca Trung ng; khai thác hiu qu tim nng, ngun lc ca a phng; trin khai nhiu chính sách úng n, hp lòng
dân ã to bc m à Nng y nhanh nhp công nghip hoá, hin i hoá . Thành ph ã và ang chuyn dch tích
cc c cu kinh t và trng tâm thu hút u t sang các ngành dch v, du lch, tng trng xanh, công nghip công
ngh cao, có nhiu t phá trong công tác quy hoch và phát trin h tng ô th. à Nng t hào 6 ln dn u c nc v
ch s nng lc cnh tranh cp tnh (PCI) và 3 nm liên tip gi v trí quán quân t 2013 - 2015 .
Liên quan n s kin APEC 2017, à Nng thun li v h thng giao thông, c s h tng, dch v, du lch phát trin,
kinh nghim t chc nhng s kin quc t ln… Nhng li th này giúp à Nng t tin vi vinh d là thành ph ng cai
Tun l Cp cao APEC 2017. Chc chn rng, lãnh o và nhân dân thành ph s c gng ht mình s kin quan
trng này thành công tt p và à Nng s ghi du n vi bn bè quc t bng nhng nét c trng riêng ca thiên nhiên
và con ngi à Nng. Nh các chuyên gia ni ting Vit Nam tng nhn nh, có l iu khin à Nng khác bit vi các
thành ph duyên hi min Trung là ‘sc hút kì l ta ra t con ngi và thiên nhiên' ca mnh t hi t ‘thiên thi - a li
- nhân hoà' .
à Nng ã khi ng công tác chun b cho vai trò là thành ph APEC 2017 t cui nm 2014, và ang tích cc
hoàn thin c s vt cht h tng, chnh trang ô th, trin khai công tác tuyên truyn qung bá, các k hoch ào to
ngun lc con ngi và m bo an ninh, y t, l tân, hu cn. Không th ph nhn APEC 2017 mang li c hi to ra mt
cú hích trong phát trin kinh t ca à Nng. Chính vì th, thách thc t ra cho lãnh o thành ph là phi sn
sàng ra nhng quyt sách phù hp và kp thi trc c hi này tng thêm th và lc cho s phát trin mnh m hn
trong tng lai, à Nng thc s tr thành ‘con rng kinh t mi' ca Vit Nam nh nhà báo Pháp Bruno Philip tng
nhn xét.
Ngài Craig Chittick, i s t-trây-li-a ti Vit Nam, nhn nh "S chú ý ca c th gii s dn v à Nng trong tháng
11 nm 2017 khi các nhà lãnh o, các B trng và các CEO n t 21 nn kinh t APEC t hp ti thành ph này.
ây s là mt c hi ln à Nng th hin cho th gii thy tim nng ca thành ph nh mt ca ngõ trung tâm quan trng
cho du lch và u t. Các v khách này, trong ó có nhiu ngi Úc, s c tn mt chng kin s nng ng, i mi sáng
to ca à Nng, cng nh thng thc v p t nhiên và các món n c sn có ting ca a phng. Là mt trong nhng
quc gia ng sáng lp ca APEC, t-trây-li-a sn sàng hp tác, h tr à Nng và Ban Th ký APEC quc gia
trong 12 tháng ti" .
Công tác chun b chu áo s góp phn vào thành công chung ca Tun l Cp cao ti à Nng nói riêng và
Nm APEC Vit Nam 2017 nói chung. Quan trng hn c, hy vng rng à Nng không ch li n tng tt p v mt a
im ng cai hoàn ho, mà s to mt du n riêng tip ni vào nhng ct mc lch s ca APEC vi nhng tuyên b và
cam kt c thng nht bi 21 nn kinh t thành viên. Trc thm k nim 20 nm thành ph trc thuc trung ng, vic à
Nng c trung ng chn là thành ph ng cai Tun l cp cao APEC 2017 có th c xem nh phn thng ht sc ý
ngha cho nhng n lc trong gn hai mi nm i mi và phát trin. Thi gian qua, à Nng ã to dng cho mình
nhng thng hiu riêng nh ‘thành ph áng sng', ‘thành ph môi trng', ‘thành ph phong cnh châu Á',

‘thành ph t chc l hi, s kin' và tng bc nh v hình nh ca mình trên bn quc t. Mc dù vy, v th ca à Nng có
th sánh ngang vi các thành ph ng cai Tun l Cp cao APEC t trc n nay, cn có nhng chính sách chin lc
tn dng ti a li th t bc ngot này, ng thi m ra mt chng mi cho tng lai phát trin ca à Nng./.
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