Sáng ngày 19/01/2018, Ban Qun lý Khu công ngh cao (CNC) à Nng t chc Hi ngh Cán b, công chc
nm 2018. Tham d Hi ngh có ông Phùng Tn Vit, Thành y viên, Trng ban Ban Qun lý Khu CNC; ông
Phm Trng Sn, Phó Trng ban, Ch tch Công oàn Ban Qun lý Khu CNC; các ng chí i din Cp y - Chi b;
BCH Công oàn; BCH Chi oàn thanh niên và toàn th cán b, công chc, ngi lao ng (CBCC) c quan
Ban Qun lý Khu CNC à Nng.

Toàn th cán b, công chc c quan tham d Hi ngh CBCC nm 2018
Hi ngh ã nghe báo cáo kt qu thc hin nhim v nm 2017 và phng hng, nhim v nm 2018; Báo cáo tng kt
hot ng phong trào thi ua ca Công oàn phát ng nm 2018; Báo cáo tng hp ý kin góp ý sa i, b sung
vào Quy ch làm vic, Quy ch thc hin ch t ch, t chu trách nhim v s dng biên ch và kinh phí qun lý
hành chính; Báo cáo các ngun kinh phí nm 2017 và d toán kinh phí nm 2018; công b các Quyt nh
khen thng nm 2017; Báo cáo tng kt công tác ca Ban Thanh tra nhân dân, bu Ban Thanh tra nhân
dân nhim k 2018-2019; Phát ng phong trào thi ua nm 2018.
Theo các báo cáo, mc dù nm 2017 là nm còn nhiu khó khn, th thách nhng tp th lãnh o, CBCC c
quan ã nêu cao tinh thn trách nhim, có nhiu c gng, n lc hoàn thành tt nhim v chính tr và 03 nhim v
trng tâm do UBND thành ph giao: ã nghiên cu, tham mu cho UBND thành ph ban hành nhiu vn bn,
k hoch quan trng, c bit ã tham mu cho Lãnh o thành ph, các B, ngành Trung ng trình Chính ph ban
hành Ngh nh s 04/2018/N-CP ngày 04/01/2018 Quy nh v c ch, chính sách u ãi i vi Khu CNC à
Nng. xut, làm vic vi các B: Ni v, Tài chính, Lao ng - Thng binh và Xã hi thng nht áp dng ph p thu
hút (0,5) i vi công chc, viên chc, ngi lao ng làm vic ti Ban Qun lý Khu CNC à Nng. Tip tc ch trì, phi
hp vi các s, ban, ngành thc hin K hoch u t phát trin Khu CNC giai on 2015-2020; K hoch thu hút u t
vào Khu CNC giai on 2015-2020. Thc hin Ch th ca Thành y v “Nm y mnh xúc tin u t”, Ban Qun lý
Khu CNC ã tham mu xây dng K hoch “Nm tng tc thu hút u t vào Khu CNC à Nng” trình thành ph
ban hành; ã trình UBND thành ph ban hành Quy ch Qun lý quy hoch, kin trúc Khu CNC. Ngoài ra
theo thm quyn, Ban Qun lý Khu CNC à Nng ã ban hành các quy nh v công tác qun lý, giám sát và
nghim thu, dch v duy tu, bo dng, sa cha h tng k thut ca d án Khu CNC à Nng; Quy trình v qun lý,
bo trì h thng h tng k thut trong Khu CNC à Nng; Quy ch phi hp gia Ban Qun lý Khu CNC và Ban
Qun lý D án TXD Khu CNC...
V công tác t chc ã tham mu cho UBND thành ph thành lp Trung tâm Dch v tng hp Khu CNC, Ban
Nghiên cu ng dng và phát trin công ngh, m to công ngh m to doanh nghip; tham mu b nhim các
chc danh lãnh o mi ca Trung tâm, các ban nghip v m bo úng tiêu chun và các quy nh, tng bc hoàn
thin và n nh b máy t chc và nhân s ca Ban.
Hoàn thin c bn công tác gii phóng mt bng giai on I (328 ha). Khn trng thc hin công tác chun b u t và

khi công nhiu hng mc; quyt lit trong ôn c, kim tra các nhà thu xây dng hoàn thành các công trình
quan trng ca Khu CNC nh: Nhà máy x lý nc thi tp trung, cng chào Khu CNC, Trung tâm m to…
Nm 2017, Ban Qun lý Khu CNC ã t chc tip ón và làm vic vi 53 oàn, trong ó 33 oàn nc ngoài và 20
oàn trng nc. Tính t nm 2012 n nay, ã tip ón tip hn 300 oan khach la cac t chc, doanh nghip trong
nc và nc ngoài n tìm hiu môi trng u t, tìm kim c hi u t va c hi hp tác vi Khu CNC, trong o co 70 oan
khach trong nc va hn 230 oan khach nc ngoai. ã cp Giy chng ng ký u t cho 03 d án: Trung tâm
nghiên cu và phát trin công ngh nhúng và t ng hóa ng dng trong công nghip thy sn, nông nghip ca
QCM; D án Khu nhà xng xây sn CNC ca Công ty CP u t và Dch v Hi-tech; D án sn xut thit b t ng
hóa trong ngành may mc ca Công ty Yamato Sewing Machine MFG. Tng vn u t 45 triu USD, trong
ó có 01 d án FDI (100% vn u t Nht Bn), vn u t 28,5 triu USD.
Bên cnh ó, Lãnh o Ban Qun lý ã phi hp vi Chi y, Chi b; BCH Công oàn tip tc t chc có hiu qu các hot
ng và phong trào thi ua nh: t chc xây dng k hoch và quán trit Ch th s 29-CT/TU ca Ban Thng v
Thành u v vic Tng cng giáo dc phm cht o c, li sng theo tinh thn “5 xây”, “3 chng”; K hoch thc hin
thành ph 4 an; tip tc thc hin Cuc vn ng xây dng ngi cán b, công chc “Trung thành - Sáng to - Tn ty Gng mu”; CBCC trong c quan ã tích cc thc hành tit kim, chng tham nhng, lãng phí; Xây dng np sng
vn hoá - vn minh công s…
Trong nm 2017, BCH Công oàn cng ã tham gia vi Lãnh o Ban Qun lý thc hin y các ch , chính
sách, bo m quyn và li ích chính áng ca CBCC theo quy nh ca Nhà nc. Chm lo i sng vt cht, tinh thn
cho CBCC, ã t chc c 02 t cho CBCCNL i tham quan ngh dng ti Hu và Bà Nà; thm hi ng viên
CBCCNL và gia ình khi m au, tng quà gp g CBCC nhân dp sinh nht và các ngày l, Tt…
Lãnh o Ban Qun lý ã ánh giá cao nhng n lc ca toàn th CBCC trong c quan, ng thi biu dng, khen
thng cho nhng tp th và cá nhân có thành tích xut sc trong thc hin nhim v công tác nm 2017.

Hi ngh b phiu bu Ban Thanh tra nhân dân nhim k 2018-2019
Ông Phùng Tn Vit, Trng ban Ban Qun lý nhn mnh, nm 2017 là mt nm ht sc quan trng, nm bn l cho
k hoch 5 nm 2015-2020 c th ó là: Kt cu h tng Khu CNC tip tc c hoàn thin, các công trình thit yu ã
hoàn thành sn sang áp ng các yêu cu ca nhà u t; là nm khi sc ca ca công tác xúc tin u t, là bc to à
nm 2018 thc hin ch trng tng tc xúc tin u vào Khu CNC; trình chuyên môn, nghip v, qun lý nhà nc
ca i ng CBCC ca Ban Qun lý c nâng lên; Lãnh o ban, CBCC ã oàn kt, nht trí, vt qua khó khn chuyn
tr s c quan lên Khu CNC theo ch trng ca UBND thành ph kp thi gii quyt các vng mc cng nh to ng lc
cho nhà u t; tng cng công tác qun lý nhà nc; qun lý, giám sát cht lng các công trình xây dng ti Khu
CNC… Ông Phùng Tn Vit ngh toàn th CBCC tip tc phát huy tinh thn ch ng, sáng to phn u hoàn
thành tt nhim v c giao trong nm 2018.
Hi ngh ã tin hành bu ra Ban Thanh tra nhân dân nhim k 2018-2019 gm 03 CBCC và biu quyt thông
qua Ngh quyt vi s nht trí ca 25/25 CBCC tham d Hi ngh.
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