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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 
BAN QUẢN LÝ 

CÁC KIIU CỐNG NGHIỆP

số: 570 /KCN-ĐT
V/v triển khai thực hiện chế độ báo cáo 

hoạt động đầu tư tại Việt Nam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày í  ỉ  thủng 4 năm 2021

Kính gửi:
- Các công ty đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN;
- Các doanh nghiệp có dự án đầu tư trong KCN.

Căn cứ Luật Đầu tư; Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính 
phủ; Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 cua Bộ Ke hoạch và Đầu 
tư Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan dến hoạt động dầu tư tại Việt Nam, 
đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu, nghiêm túc thực hiện quy định về che 
độ báo cáo hoạt dộng đầu tư tại Việt Nam tại Điều 72 Luật Đầu tư. Điều 102 Nghị 
định số 31/2021/NĐ-CP và biểu mẫu A.111.1, A.III.2, cụ thể như sau:

1. Báo cáo quý tình hình thực hiện dự án đầu tư
- Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo: Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư 

theo quy dịnh của Luật Đầu tư.
- Thời hạn báo cáo: Trước ngày 10 tháng đầu của quý sau quý báo cáo.
- Hình thức báo cáo: Thực hiện trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.
- Tồ chức kinh tế có nhiều dự án thì mỗi dự án báo cáo 01 biêu riêng.
2. Báo cáo năm tình hình thực hiện dự án dầu tư
- Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo: Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư 

theo quy định của Luật Đầu tư.
- Thời hạn báo cáo: Trước ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo.
- Hình thức báo cáo: Thực hiện trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.
- Tồ chức kinh tế có nhiều dự án thì mỗi dự án báo cáo 01 biểu ricng.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp 

liên hệ với Ban Quản lý các khu công nghiệp (qua Phòng Quản lý đầu tư, sổ điện 
thoại: 0220. 3844723) để dược hướng dần./.

Nơi nhận:
-  Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Văn phòng Ban (đếp/h);
-  Website Ban;
- Lưu: VT, ĐT (Hà).


