Phó Trng Ban Trn Vn T trao và nhn quà tng oàn ti Bui tip
Mc tiêu ca d án hng ti vic Nghiên cu các gii pháp qun lý, vn hành thông minh ti Khu CNC nhm y
mnh c hi xúc tin u t, a Khu CNC phát trin úng nh hng là Khu CNC a chc nng cp quc gia, là im n hp
dn ca các nhà u t trong và ngoài nc, to ng lc thúc y s phát trin khoa hc - k thut ca thành ph à Nng
nói riêng và c khu vc min Trung - Tây Nguyên nói chung.
Bui làm vic giúp phía MLIT hiu hn v thc trng phát trin Khu CNC à Nng nm rõ vic qun lý, vn hành c s
h tng k thut, h thng in nc, x lý nc thi phc v nhu cu u t ti Khu CNC; hiu các th mnh và các tn ti, t ó b
sung d liu và các ánh giá vào Báo cáo Nghiên cu tin kh thi. D án s là c s, nn móng phía MLIT tip tc
h tr cho Khu CNC các giai on phát trin trong tng lai.
Nhân chuyn thm, oàn cng i kho sát hin trng phát trin Khu CNC và thm quan nhà máy x lý nc thi tp
trung ti Khu CNC.

oàn tham quan Nhà máy x lý nc thi tp trung ti Khu CNC à Nng
Ni dung nghiên cu này nm trong chui các d án nghiên cu tin kh thi v Phát trin thành ph thông minh
ti à Nng (SMART JAMP) do B t ai, C s h tng, Giao thông và Du lch (MLIT) tài tr.
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