Phó Ch tch UBND thành ph H K Minh (th ba, trái sang) làm vic vi Tp oàn Công ngh CMC. nh:
CMC cung cp
ây là cuc làm vic th ba gia hai bên sau chuyn tham quan thc a trc ó ti d án CCS Thành ph H Chí
Minh ngày 19-6 và bui hp trc tuyn do Ch tch UBND thành ph à Nng Hunh c Th ch trì 18-8.
Ông Nguyn Trung Chính, Ch tch HQT Tp oàn Công ngh CMC, thông tin n oàn công tác ca UBND
thành ph à Nng v tin công vic d án T hp Không gian Sáng to CMC (CMC Creative Space) ti thành
ph à Nng và Thành ph H Chí Minh; ng thi chia s nng lc, v th ca Tp oàn Công ngh CMC bng vic gii
thiu các gii pháp thành ph thông minh, an toàn an ninh mng, in toán ám mây (V-Cloud).
Thông qua d án T hp Không gian Sáng to, CMC khng nh quyt tâm gn bó vi thành ph à Nng, cùng
cam kt góp phn xây dng, phát trin thành ph trong tng lai. CMC luôn mong mun óng góp nng lc ca
mình cho n lc bin à Nng tr thành ni cung cp dch v s cho khu vc và toàn cu.
Phó Ch tch UBND thành ph H K Minh khng nh mc tiêu ca d án T hp Không gian Sáng to CMC
hoàn toàn phù hp vi mt trong nhng nh hng phát trin ca thành ph là tr thành trung tâm công ngh
cao, công ngh thông tin ca c nc và khu vc.
Trên c s thc hin ch o ca Thng trc Thành y, Phó Ch tch UBND thành ph H K Minh ngh S K hoch và
u t sm phê duyt ch trng nghiên cu u t cho Tp oàn Công ngh CMC; ng thi giao cho các s, ban,
ngành liên quan giao khn trng thc hin các th tc chun b c s pháp lý và iu kin cho vic trin khai u t.
Trên c s ó, UBND thành ph à Nng và Tp oàn Công ngh CMC quyt tâm y mnh tin chun b u t tin
hành khi công d án vào ngày 29-3-2021.
c bit, d án xây dng T hp Không gian Sáng to CMC (CMC Creative Space) ti à Nng bao gm các
phân khu chc nng nh: khu nghiên cu và phát trin; khu sn xut phn mm, công ngh thông tin; trm

trung chuyn internet; trung tâm d liu; khu nhà cho chuyên gia, cán b nhân viên và dch v liên quan
vi y tin nghi theo tiêu chun cao cp.
Mc tiêu ca CMC là xây dng à Nng thành ca ngõ quc t v trung tâm kt ni và lu tr d liu, nm trong chin
lc a Vit Nam tr thành Digital Hub khu vc châu Á - Thái Bình Dng.
D kin, tng mc u t cho d án là 12.000 t ng, chia làm hai giai on; khi trin khai s to vic làm cho khong
2.000 lao ng vào giai on 1 và 10.000 lao ng giai on 2.
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