
Trình bày: LƯU ĐÌNH HIỆP 



Có bao nhiêu nhà 
đầu tư Nhật? 

Tổng vốn đầu FDI 
là bao nhiêu ? 

???? 

Thông tin đầu tư ? 
Số liệu tổng hợp ? 

Sơ đồ bản vẽ ? 
Chính sách hỗ trợ ? 

Quản lý hồ sơ ? 
????? 

 

Tôi cần diện tích 
10ha để đầu tư 
Resort vậy tôi có 
thể chọn được 
những địa điểm 

nào? 

NHÀ ĐẦU TƯ LÃNH ĐẠO 

Điểm A 
cách sân 
bay bao 

xa ? 

Trong 
nước ? 
Ngoài 
nước ? 



 Các chính sách ưu đãi chưa tới tay nhà đầu tư 

 Quy trình nhiều bước, rắc rối khó tiếp cận 

 Thông tin không đầy đủ, khó tìm, chưa đáp ứng những yêu cầu cần thiết 
cho nhà đầu tư và nhà quản lý 

 Dữ liệu hiện nay rời rạc, nhiều nguồn, khó trong vấn đề tổng hợp thông 
tin từ cấp cơ sở đưa lên. 

 Chưa đồng nhất các dạng dữ liệu từ quy hoạch đến thực tế triển khai. 

 Chưa có công cụ hỗ trợ quảng bá và quản lý công tác xúc tiến đầu tư 

 Việc mời gọi các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài gặp 
nhiều khó khăn vì không cung cấp được cho nhà đầu tư một cái nhìn trực 
quan về thông tin địa lý cho các KCN, KKT, CCN và các chính sách cho từng 
dự án đầu tư.  

 Khó khăn trong việc phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành, nhất là việc 
quản lý thông tin về hiện trạng hạ tầng đầu tư và phối hợp giữa các CQNN 
trong địa phương trong việc mời gọi đầu tư nói chung. 

 



 Cung cấp thông tin về tiềm năng, điều kiện thuận lợi, cơ hội 

đầu tư và các chính sách khuyến khích đầu tư vào địa phương 

nhanh chóng hiệu quả 

 Trực quan, tương tác trực tiếp trên bản đồ số 

 Các nhà đầu tư tìm kiếm dễ dàng và nhanh chóng 

 

 Mời gọi cho các khu đất tại các Khu Kinh tế, Khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp ( bao gồm các vị trí đã đầu tư và các vị trí 

đang mời gọi đầu tư) 

 

 Mời gọi cho các điểm, Khu vực mời gọi đầu tư ( Khu du lịch, 

công nghệ cao, khu sản xuất ... ( bao gồm các vị trí đã đầu tư 

và các vị trí đang mời gọi đầu tư) 

 



Sở Kế 
hoạch 
và Đầu 

tư 

Trung tâm xúc tiến 
đầu tư, thương mại 
và Du lịch 

Các 
Ban 

quản lý  

Khu kinh tế 

Khu công nghiệp 

Cụm công nghiệp 

Các 
nhà 

đầu tư 
Khai thác thông tin 



Điều tra, thu thập tổng hợp thông tin đầu tư 

Xây dựng Cơ sở dữ liệu thông tin địa lý phục vụ 
quản lý và kêu gọi xúc tiến các dự án đầu tư trong 
các KKT, KCN, CCN, điểm thu hút đầu tư trên địa bàn 
tỉnh 

Sử dụng phần mềm để quản lý và khai thác dữ liệu 
XTĐT trên địa bàn tỉnh 

Xây dựng quy trình phục vụ cho công tác quy hoạch 
và phát triển hệ quản lý CSDL thông tin đầu tư 



 

 Chính sách, thông tin mời gọi, tin tức, sự kiện ... 

Thông tin chi tiết các KKT, KCN, CCN, điểm thu hút đầu tư 

 

• Vị trí của khu vực đầu tư 

• Thực trạng đầu tư: bao nhiêu doanh nghiệp đã đầu tư rồi 

• Diện tích cần mời gọi là bao nhiêu ? 

• Đơn giá ? 

 

Quy trình, thủ tục ... 



Số hóa dữ liệu  

 

• Số hoá số liệu không gian có cấu trúc cho các KKT, KCN, Cụm CN, Điểm thu hút 
đầu tư du lịch;  

 

• Số hóa các quy hoạch của các KKT, KCN, Cụm CN đã lựa chọn mẫu; 

 

• Số hoá số liệu không gian có cấu trúc cho các Doanh nghiệp thuộc KKT, KCN, 
Cụm CN, Điểm thu hút đầu tư du lịch trong tỉnh. 

Số hóa dữ liệu văn bản, quy trình 

 

• Số hoá dữ liệu văn bản, thông tin thu thập liên quan 

• Số hóa thông tin đầu tư 

• Xây dựng quy trình nghiệp vụ quản lý 
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THÔNG 
TIN 
TRỰC 
TUYẾN 
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QUẢN 
LÝ 
THÔNG 
MINH 

B
Ả
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QUẢNG 
BÁ 
TRỰC 
QUAN 



Cổng thông tin 
xúc tiến đầu tư 

Tin tức, sự 
kiện 

Cơ hội đầu tư 

- Dự án mời gọi đầu tư 

- Dự án mời gọi theo 
hình thức PPP 

- Dự án mời gọi vốn ODA 

Quy trình, 
thủ tục, 

chính sách 

Hợp tác, 
chiến lược 

Quy 
hoạch 

Thông tin đầu tư 

- Trong nước 

- Nước ngoài 



THÔNG TIN  
 

ĐẦU TƯ 



THÔNG TIN  
 

ĐẦU TƯ 



Xem vị trí của các điểm đầu tư 
trực quan trên bản đồ 

Tìm kiếm thông tin thuận lợi, 
nhanh chóng, chính xác 



Là một sản phẩm WebGIS với… 

 …công nghệ ArcGIS API for JavaScript 4.9 

                                                ...của hãng ESRI  

Bản chất là những lớp riêng biệt, được xếp chồng lên nhau 

    …tạo thành một bản đồ hoàn chỉnh 



QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC SỬ DỤNG PHẦN MỀM 

Tìm kiếm thông tin một điểm đầu tư 
thuận tiện, nhanh chóng 



 

Tìm kiếm và xuất Excel theo lựa chọn  



Khu kinh tế Nhơn Hội 



Khu công nghiệp 



Thông tin cụm công nghiệp 



Danh sách điểm mời gọi  đầu tư 



Quản lý thông tin đầu tư Quản lý hồ sơ đầu tư 

Quản lý nhà đầu tư | 
 Doanh nghiệp đã đầu tư 

 

Quản lý địa điểm mời gọi 
( Khu Kinh tế, Khu CN, Cụm CN, 

Khu  ngoài KCN,CCN)  










