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UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU  

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN 

 
              Số:       /KH-BQL  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Bà Rịa-Vũng Tàu,  ngày      tháng 4 năm 2021 

  

KẾ HOẠCH 

Xây dựng và triển khai Thực hiện Đề án “Ứng dụng khoa học và công 

nghệ trong quản lý và vận hành, và khai thác hạ tầng KCN”.  

 

Với xu hướng phát triển nhanh chóng của Việt Nam và thế giới trong  

cách mạng 4.0, việc ứng dụng hạ tầng công nghệ số hóa trong hoạt động sản 

xuất đang là xu hướng chung của các nhà đầu tư hiện nay và trong tương lai. 

Với mục tiêu phát triển thu hút các nhà máy có hàm lượng công nghệ cao, ít 

lao động thì việc chuẩn bị “Hạ tầng số” và ứng dụng công nghệ để thu hút các 

nhà đầu tư là xu thế tất yếu. 

Việc ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 giúp cho việc quản lý 

nhà nước, và tương tác với các chủ đầu tư trong KCN (e-government) cũng 

như các nhà đầu tư trong tương lai hình thành mạng lưới sản xuất kết nối 

thông qua nền tảng số. 

Ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp giúp việc khai thác hạ tầng 

các KCN hiệu quả hơn giảm chi phí vận hành cho các cơ quan, đơn vị quản lý 

nhà nước. Tạo lợi thế cạnh tranh thu hút đầu tư cho các KCN trên địa bàn tỉnh 

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 

17/02/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về ban hành chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế 

hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của 

Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ 4. Ban Quản lý các KCN xây dựng kế hoạch xây 

dựng Đề án “Ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành, và khai thác 

KCN” như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát:  

- Ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm nâng cao hiệu 

quả, hiệu suất vận hành, quản lý các KCN trong 3 lĩnh vực sau: 

- Quản lý nhà nước thông minh (e-Gov) 

- Khai thác hạ tầng công nghiệp hiệu quả (IP Management) 

- Thu hút đầu tư trên nền tảng số, hình thành dịch vụ một cửa trong việc 

thu hút và xúc tiến đầu tư. ( Online investment on-stop service) 

2. Mục tiêu cụ thể: 
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- Xây dựng mô hình Hạ tầng số trong các KCN ứng dụng thành tựu các 

mạng công nghiệp 4.0 bao gồm các công nghệ như Hê thống thông tin quản lý 

hạ tầng, Big data, Business Inteligience, Artifitial Intelligent (AI), GIS, IoT 

Network, Automation., Smart factory. 

- Triển khai xây dựng e-Gov tập trung tại Ban quản lý các KCN đóng vai 

trò cổng kết nối các chủ đầu tư KCN, nhà đầu tư thứ cấp nhằm cung cấp dịch vụ 

công nghiệp một cửa tại chỗ thông qua nền tảng số. 

- Triển khai mô hình khai thác hạ tầng Công nghiệp trên nền tảng số, giúp 

các Công ty hạ tầng khai thác tốt hơn, quản lý tốt hơn và tương tác tốt hơn, 

doanh nghiệp thứ cấp được sử dụng hạ tầng thông minh, phục vụ tốt hơn cho 

nhà đầu tư. 

- Phát triển hệ sinh thái sản xuất dịch vụ công nghiệp trên nền tảng số hóa, 

chia sẽ thông tin thị trường, nguồn lực sản xuất, chính sách phát luật. 

II. NỘI DUNG: 

GIAI ĐOẠN 1: (Năm 2021) 

1. Tham mưu Thành lập Ban Chỉ đạo Xây dựng Đề án “Ứng dụng 

khoa học và công nghệ trong quản lý và vận hành, khai thác hạ tầng KCN” 

tại Ban Quản lý các KCN 

2. Xây dựng Đề án “Ứng dụng khoa học và công nghệ trong quản 

lý và vận hành KCN”, bao gồm các công việc: 

a. Trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán kinh 

phí Xây dựng đề án  

b. Tổ chức phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát hiện trạng hạ tầng các 

KCN trên địa bàn tỉnh 

c. Tổ chức Đoàn tham quan thực tế tại các KCN ứng dụng hiệu quả 

khoa học công nghệ trong phục vụ hoạt động quản lý hạ tầng, quản 

lý nhà nước tại các KCN. 

d. Tổ chức Hội thảo “Khu công nghiệp 4.0” nhằm nghe các đơn vị có 

chức năng báo cáo giải pháp xây dựng mô hình khu công nghiệp 

ứng dụng công nghệ trong quản lý và vận hành. 

e. Ban Chỉ đạo Xây dựng Đề án “Ứng dụng khoa học và công nghệ 

trong quản lý và vận hành, khai thác hạ tầng KCN” tổng hợp, thông 

qua Đề án, báo cáo Trưởng ban trình UBND tỉnh phê duyệt đề án 

GIAI ĐOẠN 2: (2021-2023) 

1. Xây dựng mô hình Hạ tầng số trong các KCN ứng dụng thành 

tựu các mạng công nghiệp 4.0 bao gồm các công nghệ như Hê thống 

thông tin quản lý hạ tầng, Big data, Business Inteligience, Artifitial 

Intelligent (AI), GIS, IoT Network, Automation., Smart factory. 
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(a)  Thu thập dữ liệu cơ bản về hệ điều hành hiện tại của các khu công 

nghiệp địa phương và chương trình hợp tác giữa các nhà vận hành KCN và 

Ban QLKCN trên từng lĩnh vực, cụ thể về Quy hoạch, Năng lượng, Nước, 

Môi trường, Xử lý, Giao thông, An ninh, v.v.   

(b) Lọc ra những quy trình quản lý khai thác hạ tầng, vận hành các 

KCN. 

(c) Đưa ra các yêu cầu cơ bản đối với từng quy trình, mô hình vận hành 

các KCN. 

(d) Tổ chức học tập kinh nghiệp phát triển về công nghiệp thông minh, 

nền tảng số ở các nước phát triển. 

(e) Dựa trên kết quả của chuyến thăm hiện trường để làm rõ các chỉ số 

xây dựng mô hình Khu Công Nghiệp Thông 

Minh.

 

2. Triển khai xây dựng e-Gov tập trung tại Ban quản lý các KCN 

đóng vai trò cổng kết nối các chủ đầu tư KCN, nhà đầu tư thứ cấp nhằm 

cung cấp dịch vụ công nghiệp một cửa tại chỗ thông qua nền tảng số. 

(a) Nâng cấp phần mềm quản lý tại các Ban quản lý các KCN, hình 

thành cơ sỡ dự liệu tập trung về sản xuất công nghiệp, giám sát môi trường, 

quản lý lao động, lưu trú, thiết chế văn hóa trong các KCN. 

(b) Cung cấp dịch vụ công nghiệp một cửa (one-stop service) trên nền 

tảng số với nội dung số hóa thân thiện với nhà đầu tư nước ngoài. 
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3. Triển khai mô hình khai thác hạ tầng Công nghiệp trên nền tảng 

số, giúp các Công ty hạ tầng khai thác tốt hơn, quản lý tốt hơn và tương 

tác tốt hơn. 

(a) Xây dựng cơ chế hỗ trợ, tiếp cận nguồn vốn giúp chủ đầu tư hạ tầng 

các KCN đầu tư nâng cấp hệ thống quản lý hạ tầng ứng dụng công nghệ 4.0. 

(b) Kết nối hệ thống quản lý hạ tầng tại từng KCN về hệ thống quản lý 

tập trung tại Ban quản lý các KCN nhằm chi sẽ thông tin, phối hợp trong việc 

quản lý các KCN. 

(c) Xây dựng các cơ chế ưu đãi cho các chủ đầu tư KCN đáp ứng các 

tiêu chí về KCN thông minh, chia sẽ dữ liệu với cơ quan quản lý nhà nước. 

(d) Phát triển hệ sinh thái sản xuất dịch vụ công nghiệp trên nền tảng số 

hóa, chia sẽ thông tin thị trường, nguồn lực sản xuất, chính sách phát luật. Nâng 

cao năng lực, hiệu quả trong thu hút đầu tư 

4. Xây dựng, thành lập Trung tâm Điều hành KCN Thông minh tại 

Ban quản lý các KCN. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Văn phòng Ban: 

- Là đơn vị đầu mối trong thực hiện Kế hoạch, Chủ trì phối hợp với các 

phòng chuyên môn theo dõi kết quả thực hiện Kế hoạch này, kịp thời báo cáo 

Trưởng ban tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch. 

Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan trong xây dựng dự toán kinh 

phí trình UBND tỉnh bố trí và thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định. 



 5 

2. Trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban: 

Căn cứ Kế hoạch này chủ động xây dựng chương trình thực hiện; đồng 

thời tích cực chỉ đạo, giám sát việc thực hiện kế hoạch; theo dõi đánh giá tình 

hình thực hiện về Văn phòng để kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo 

quy định. 

Trên là kế hoạch thực hiện “Ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận 

hành, và khai thác hạ tầng KCN”; Yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị thuộc 

Ban triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:        
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KHCN; 

- Sở TT&TT; 

- Lưu: VT.  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Triết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-10T08:29:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Anh Triết<trietna@banqlkcn.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-10T09:11:13+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ban Quản lý các khu công nghiệp<bqlkcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-10T09:11:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ban Quản lý các khu công nghiệp<bqlkcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-10T09:11:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ban Quản lý các khu công nghiệp<bqlkcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-10T09:11:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ban Quản lý các khu công nghiệp<bqlkcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-10T09:11:28+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ban Quản lý các khu công nghiệp<bqlkcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




