Trong ó, thành ph tp trung phát trin các ngành dch v logistics phù hp vi tim
nng, th mnh ca thành ph nhm thúc y sn xut, nâng cao nng lc cnh tranh ca
doanh nghip; khuyn khích thành lp doanh nghip hot ng trong lnh vc logistics c
v s lng và cht lng, nht là các doanh nghip có quy mô ln; tng cng công tác qun lý
trên lnh vc hot ng kinh doanh dch v logistics; hoàn thin các quy nh, th ch, pháp
lut có liên quan; nghiên cu ban hành các c ch, chính sách thúc y ngành dch v
logistics phát trin; huy ng ti a các ngun lc u t hoàn thin kt cu h tng gn vi quy
hoch qu t phù hp phc v phát trin dch v logistics trên a bàn…
ng thi, Thành y yêu cu các cp y ng, chính quyn, Mt trn, oàn th chính tr - xã hi
thành ph cn c các ni dung, yêu cu ca chng trình này, t chc quán trit, c th hóa
trin khai thc hin phù hp vi tình hình, iu kin ca tng ngành, a phng, n v.
Chng trình t ra các mc tiêu c th, bao gm: phn u nm 2020, lng hàng hóa có nhu
cu s dng dch v logistics chim 25%, n nm 2025 là 30%, n 2030 là 34,5% và n
nm 2045 chim 50% tng lng hàng hóa thông qua các u mi vn ti trên a bàn thành
ph; u t nâng cp Cng hàng không quc t à Nng áp ng công sut 28-30 triu
khách/nm vào nm 2030, khi lng hàng hóa thông qua cng hàng không n nm
2030 t 200.000 tn/ nm.
Tp trung phát trin cng bin à Nng thành cng tng hp quc gia, u mi ti khu vc; m
nhn tt vai trò cng ca ngõ quc t khu vc min Trung; khi lng hàng hóa thông qua
cng bin n nm 2030 t 27,2 triu tn, n nm 2045 t 92,5 triu tn; nghiên cu u t cng
Liên Chiu thành cng hàng hóa, container gn vi t chc không gian ô th khu vc;
chuyn i cng Tiên Sa thành cng du lch, bn du thuyn và gi cng quân s.
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