Gii thiu v Trung tâm Dch v tng hp Khu công ngh cao à Nng
Trung tâm Dch v tng hp Khu công ngh cao à Nng (Tên ting Anh là Danang Hi-tech Park General
Service Center, vit tt là: DSC) c thành lp theo Quyt nh s 7867/Q-UBND ngày 14/11/2016 ca UBND
thành ph à Nng, là n v s nghip công lp trc thuc Ban Qun lý Khu công ngh cao à Nng (nay là Ban
Qun lý Khu công ngh cao và các khu công nghip à Nng).
Trung tâm Dch v tng hp Khu công ngh cao (Trung tâm DVTH) có chc nng:
- Qun lý vn hành, khai thác, duy tu, bo dng các hng mc công trình h tng k thut và Nhà máy x lý nc
thi tp trung trong Khu công ngh cao (Khu CNC).
- Thc hin các hot ng dch v, h tr v v sinh môi trng, cnh quan, an ninh, trt t, a ón công nhân, cho thuê
nhà xng, kho bãi... trong Khu CNC.
- T chc hot ng m to doanh nghip công ngh cao.
- T chc hot ng ào to, bi dng, t vn phát trin nhân lc công ngh cao; Xây dng các chun k nng công
ngh, t chc kim tra và cp chng ch theo các chun k nng công ngh.
- H tr hot ng nghiên cu và phát trin công ngh cao.
- Thc hin các nhim v khác do UBND thành ph và Trng Ban Ban Qun lý Khu công ngh cao và các
khu công nghip à Nng giao.
Trung tâm hot ng theo nguyên tc t ch, t chu trách nhim v thc hin nhim v, t chc b máy, biên ch theo
quy nh ti Ngh nh s 141/2016/N-CP ngày 10/10/2016 ca Chính ph quy nh c ch t ch ca n v s nghip
công lp trong lnh vc s nghip kinh t và s nghip khác, chu s qun lý, ch o trc tip ca Trng ban Ban Qun
lý Khu công ngh cao và các khu công nghip à Nng.
Trung tâm DVTH hin có 03 phòng chuyên môn, c th nh sau:
1. Phòng Tng hp
Có chc nng tham mu cho Lãnh o Trung tâm DVTH v các lnh vc: K hoch, tng hp, qun tr vn phòng,
tài v, công ngh thông tin, ci cách hành chính, pháp ch, vn th lu tr, t chc b máy và cán b, thi ua khen
thng.
2. Phòng Qun lý, khai thác công trình
Có chc nng tham mu cho Lãnh o Trung tâm DVTH v các lnh vc: Khai thác, s dng, sa cha, duy tu,
bo dng công trình, h tng k thut; An toàn lao ng, v sinh lao ng; An ninh trt t; Qun lý vn hành Tòa nhà
tr s làm vic ca Ban Qun lý Khu công ngh cao và các khu công nghip à Nng.
3. Phòng m to, ào to và Môi trng:
Có chc nng tham mu cho Lãnh o Trung tâm DVTH v các lnh vc: m to công ngh, m to các d án
doanh nghip khi nghip tim nng thuc lnh vc u tiên ca Khu công ngh cao; ào to, bi dng, t vn ngun
nhân lc, xây dng các chun k nng công ngh, t chc kim tra và cp chng ch theo các chun k nng; T chc
và qun lý các dch v qun lý, cho thuê nhà xng, cung ng các dch v h tr phc v sn xut; H tr hot ng
nghiên cu phát trin công ngh cao; Qun lý vn hành Nhà máy x lý nc thi Khu công ngh cao, h thng ng
ng, trm bi trung chuyn, u ni h thng thoát nc thi ca doanh nghip và bo v môi trng.
Trung tâm ã tng bc kin toàn b máy t chc, tuyn dng nhng cán b, viên chc, ngi lao ng tr có trình
chuyên môn tt, tâm huyt và áp ng vi yêu cu công vic. Trong nm 2019 và 2021, Trung tâm DVTH ã

t chc b nhim 03 v trí Trng phòng ca 03 phòng chuyên môn phòng Tng hp, phòng m to, ào to và
Môi trng và phòng Qun lý, khai thác công trình nhm hoàn thin b máy t chc, a các phòng i vào hot
ng n nh.
Trung tâm DVTH không ngng n lc hoàn thành các nhim v c giao và ã gt hái c nhiu kt qu tuy không
quá to ln nhng li là ng lc Trung tâm DVTH thc hin tt nhim v ca mình.
Tháng 2/2018, Trung tâm DVTH ã vinh d c ón ng chí Bí Th Thành y Trng Quang Ngha cùng oàn
lãnh o HND, UBND thành ph n thm và làm vic ti Nhà máy x lý nc thi tp trung Khu CNC à Nng.
Nm 2019, Trung tâm DVTH có 01 sáng kin ci tin c công nhn cp c s và có 01 cá nhân t danh hiu
"Chin s thi ua c s". Trung tâm DVTH còn c Trng ban tng Giy khen hoàn thành xut sc nhim v và Tp
th lao ng tiên tin.
Nm 2020, Trung tâm DVTH có 04 cá nhân c trao tng Giy khen có thành tích t xut trong công tác di
di và vn hành tr s Ban Qun lý Khu công ngh cao và các khu công nghip à Nng và 02 sáng kin ý tng
c công nhn cp c s xp loi xut xc.
c bit, trong nm 2020 và 2021, Trung tâm DVTH ã thc hin tt công tác phòng, chng dch bnh trong
Khu công ngh cao, kp thi phi hp x lý các trng hp phát sinh ca nhim, nghi nhim Covid-19 và h tr Ban
Qun lý Khu công ngh cao và các khu công nghip cp giy i ng cho hn 60 nghìn ngi lao ng ti Khu công
ngh cao và các công nghip à Nng trong tháng 08/2021.
Trong nhng nm va qua, Trung tâm DVTH ã có nhng bc trng thành vt bc, hoàn thành xut sc các
nhim v chính tr do UBND thành ph và Ban Qun lý Khu công ngh cao và các khu công nghip à Nng
giao.
Bên cnh s n lc ca tp th Lãnh o, CBVC và ngi lao ng Trung tâm DVTH nhm c gng hoàn thành các
nhim v do UBND thành ph và Ban Qun lý Khu công ngh cao và các Khu công nghip giao, Trung
tâm DVTH cng thng xuyên t chc tt các phong trào thi ua xây dng c quan vng mnh toàn din; xây
dng np sng vn hóa, vn minh ô th và c quan t chun vn hóa; y mnh các phong trào thi ua, ng ký sáng
kin, ci tin k thut.
Các t chc oàn th nh Công oàn, oàn thanh niên ã t chc và tham gia nhiu phong trào do n v cp trên
phát ng, óng góp tích cc vào thành tích chung ca Công oàn và oàn thanh niên Ban Qun lý Khu
công ngh cao và các khu công nghip à Nng.
Trung tâm DVTH s tip tc n lc phn u hoàn thành các nhim v do UBND thành ph và Ban Qun lý Khu
công ngh cao và các khu công nghip à Nng giao, góp phn xây dng Khu CNC à Nng ngày càng
phát trin, tr thành mt công viên khoa hc công ngh hàng u ca Vit Nam và th gii./.
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