
        UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 BAN QUẢN LÝ  KHU CÔNG NGHỆ CAO       

VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP  

 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số:             / BQL-VP 

V/v Đưa vào Triển khai sử dụng phần mềm“Ứng 
dụng Bản đồ số các doanh nghiệp tại Khu CNC 

và các KCN trên Google Maps cho doanh nghiệp 

 Đà Nẵng, ngày       tháng 5 năm 2022 

Kính gửi: 

- Các doanh nghiệp tại Khu công nghệ cao, các khu công nghiệp,  

khu công nghệ thông tin tập trung; 

- Các Công ty quản lý và khai thác hạ tầng. 

- Các đơn vị trực thuộc 

Ngày 02/5/2022, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp 
Đà Nẵng (Ban Quản lý) đã ban hành Giấy mời số 1050/GM-BQL gửi các doanh 

nghiệp tại Khu công nghệ cao, các khu công nghiệp và khu công nghệ thông tin tập 
trung về việc Mời tham dự Lớp tập huấn sử dụng Phần mềm: “Ứng dụng Bản đồ số 

các doanh nghiệp tại Khu CNC và các KCN trên Google Maps cho doanh nghiệp” 
và Giới thiệu “Giải pháp chiếu sáng tiết kiệm năng lượng” , 

Tiếp đó, ngày 20/5/2022 tại Trụ sở Ban Quản lý, lồng ghép vào Chương 
trinh Hội nghị tuyên truyền phổ biến nội dung Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 
14/12/2020 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đồng thời phối hợp 

với Công đoàn của Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp triển khai hướng 
dẫn thành lập các tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp, Ban Quản lý cũng đã tổ 

chức giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Phần mềm: “Ứng dụng Bản đồ số các doanh 
nghiệp tại Khu CNC và các KCN trên Google Maps cho doanh nghiệp” 

Để ứng dụng đi vào thực tế hiệu quả,  Ban Quản lý thông tin và đề nghị Quý 
doanh nghiệp các nội dung như sau: 

1. Ứng dụng “Bản đồ số các doanh nghiệp tại Khu CNC và các KCN trên 
Google Maps cho doanh nghiệp” là một trong các nội dung cụ thể của Kế hoạch số 

3166/KH-BQL ngày 28/10/2021 của Ban Quản lý về  triển khai chuyển đổi số của 
Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến 2030, nhằm giúp hỗ trợ nâng cao hiệu quả điều hành quản lý tại doanh 
nghiệp với các tính năng chính: 

 - Bản đồ số:  

+ Hỗ trợ tìm kiếm thông tin, vị trí doanh nghiệp tại khu công nghệ cao, các 
khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung ( Thông tin Giấy chứng nhận 

đầu tư, diện tích, lĩnh vực sản xuất …);  

+ Nhà đầu tư tìm kiếm nhà xưởng cho thuê;  
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+ Nhà đầu tư tìm kiếm quỹ đất trống; 

 + Doanh nghiệp tự cập nhật thông tin giới thiệu, hình ảnh; 

 + Kết nối doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp. 

- Báo cáo trực tuyến:  

+ Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện Báo cáo trực tuyến gửi / tiếp nhận Văn 

bản từ Ban Quản lý (tiết kiệm thời gian, chi phí …) 

2. Đề nghị Quý doanh nghiệp nhanh chóng đăng ký tài khoản sử dụng tại 

hướng dẫn: 

https://dhpiza.danang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc?dinhdanh=136101&cat=1601.  

Hoàn thành đăng ký trước 10/6/2022 

3. Bắt đầu từ ngày 15/6/2022, thay đổi hình thức gửi Văn bản giấy để thông 

tin, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Quản lý đến các doanh nghiệp bằng phương thức 
gửi Văn bản điện tử ký số qua E-mail hoặc trên chức năng “Báo cáo trực tuyến” 

của Ứng dụng nêu trên.  

 Ban Quản lý đề nghị Quý doanh nghiệp quan tâm, nghiêm túc triển khai thực 

hiện. 

Đầu mối liên hệ hỗ trợ hướng dẫn sử dụng:  

Ông Hồ Phước Thời, Mobi: 090 197 6911, E-mail: thoihp@danang.gov.vn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng (để th/hiện); 
- Các phòng nghiệp vụ (để th/hiện); 
- Các Công ty quản lý hạ tầng (đôn đốc doanh nghiệp); 
- Trưởng ban (b/cáo); 
- Lưu: VT, VP (Thời).  

KT. TRƯỞNG BAN 

     PHÓ TRƯỞNG BAN                                                                        

 

 

 

Thái Ngọc Trung 
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