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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc
với các cơ quan về công tác xúc tiến đầu tư tại các Khu, Cụm
công nghiệp; triển khai hệ thống thông tin GIS phục vụ
xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh
Ngày 18/11/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu làm việc với
các cơ quan về công tác xúc tiến đầu tư tại các Khu, Cụm công nghiệp; triển
khai hệ thống thông tin GIS phục vụ xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tham dự
có đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và
Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây
dựng, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, Văn phòng UBND
tỉnh; đơn vị tư vấn (Công ty Cổ phần Toàn Cầu Xanh).
Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị tư vấn báo cáo tình hình
triển khai hệ thống thông tin GIS, giải pháp quảng bá, xúc tiến thu hút đầu tư
trên địa bàn tỉnh; Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công
nghiệp tỉnh báo cáo thực trạng và tình hình thực hiện công tác xúc tiến đầu tư tại
các Khu, Cụm công nghiệp; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kết luận:
1. Đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến tham gia của các đại
biểu tại cuộc họp để hoàn thiện giải pháp, hệ thống phần mềm. Trong đó, hệ
thống phải đảm bảo mục tiêu cung cấp đầy đủ thông tin nhà đầu tư quan tâm;
tiếp cận thông tin dễ dàng, chính xác, nhanh chóng và kết nối dữ liệu, chia sẻ dữ
liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu sẵn có của tỉnh; cấu trúc nội dung
cần thể hiện rõ xúc tiến đầu tư trong và ngoài các Khu, Cụm công nghiệp;
nghiên cứu bổ sung nội dung giám sát, hỗ trợ sau hoạt động đầu tư, kịp thời giải
quyết các vướng mắc, kiến nghị của nhà đầu tư.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp, làm việc với đơn vị tư vấn cung cấp
nội dung dữ liệu cần cập nhật vào phần mềm cơ sở dữ liệu để đề nghị các Sở,
ngành, địa phương liên quan theo lĩnh vực, phạm vi quản lý chủ động cập nhật
thông tin, số liệu, dữ liệu vào Cổng thông tin Xúc tiến đầu tư và cơ sở dữ liệu
của hệ thống thông tin GIS để cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội,
quy hoạch, tình hình thực hiện các dự án, danh mục các dự án xúc tiến đầu tư,
các cơ chế, chính sách, quy định, hướng dẫn về đầu tư của tỉnh Quảng Nam…
nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của các nhà đầu tư tiềm năng, phục vụ hiệu quả
công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh. Ngày 01/12/2021 chạy thử nghiệm hệ
thống thông tin GIS phục vụ xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối
hợp với các ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy
chế hoạt động của Cổng thông tin Xúc tiến đầu tư và hệ thống thông tin GIS.
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3. Các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Ban Quản
lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh và các ngành, địa phương liên quan
theo lĩnh vực, phạm vi quản lý phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư
vấn chủ động tự cập nhật thông tin, dữ liệu liên quan đến các lĩnh vực: đầu tư,
môi trường, đất đai, quy hoạch, hạ tầng, xây dựng, lao động, việc làm, thương
mại,…. trên hệ thống phần mềm, phục vụ công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn
tỉnh.
4. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn giải pháp kỹ thuật liên thông,
kết nối tương thích, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của
tỉnh và đưa lên các ứng dụng IOC, Egov Quảng Nam, Smart Quảng Nam…
Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi
làm việc với các cơ quan về công tác xúc tiến đầu tư tại các Khu, Cụm công
nghiệp; triển khai hệ thống thông tin GIS phục vụ xúc tiến đầu tư trên địa bàn
tỉnh; đề nghị các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Thông tin và Truyền
thông, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Ban Quản lý các Khu kinh tế và
Khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tập trung
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, CT, XD, TN&MT,
TT&TT;
- BQL các Khu kinh tế và KCN tỉnh;
- CPVP;
- Công ty CP Toàn Cầu Xanh;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KGVX, KTN.
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