
BQL KHU KINH TẾ PHÚ YÊN 

TỔ CÔNG TÁC 106 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 607/TCT106 

V/v báo cáo tình hình triển khai thực 
hiện dự án đầu tư 

Phú Yên, ngày 20 tháng 9 năm 2021 

         Kính gửi: …………………………………………………………………. ……………………………. 

 

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-KKT ngày 09/9/2021 của Ban Quản lý Khu 
kinh tế Phú Yên V/v Thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, đề xuất hướng xử lý 

đối với các dự án đầu tư tại KCN, KKT chậm tiến độ đầu tư và Kế hoạch số 
24/KH-TCT106 ngày 20/9/2021 của Tổ công tác 106 V/v kiểm tra, rà soát, đề xuất 

hướng xử lý đối với các dự án đầu tư tại KCN, KKT chậm tiến độ đầu tư; 

Để công tác kiểm tra các dự án đầu tư được thuận lợi, khoa học, đảm bảo 
tính trung thực, khách quan và không làm cản trở hoạt động của tổ chức, cá nhân 

được kiểm tra. Tổ công tác 106 đề nghị nhà đầu tư báo cáo tình hình triển khai 
thực hiện dự án đầu tư theo mẫu đính kèm, gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế Phú 

Yên để Tổ công tác 106 tổng hợp nội dung kiểm tra và sắp xếp thời gian cụ thể 
kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án của nhà đầu tư. Thời gian gửi báo cáo 

trước ngày 30/9/2021. 

Tổ công tác 106 đề nghị quý nhà đầu tư triển khai thực hiện./. 

(Gửi kèm: 

   1. Quyết định số 106/QĐ-KKT ngày 09/9/2021 của Ban Quản lý Khu kinh 

tế Phú Yên. 

   2. Kế hoạch số 24/KH-KKT ngày 20/9/2021 của Tổ công tác 106. 

   3. Đề cương báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án.)  

 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Trưởng BQLKKT (b/c); 
- Các PTB BQLKKT (đ/b);  
- Các phòng chuyên môn & TT.DVCI; 
- Các thành viên Tổ công tác 106;  
- Lưu: VT, KHĐT(Cg,Trg,Hao). 

TỔ TRƯỞNG 
 

 
 

 
 

 
PHÓ TRƯỞNG BAN  

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ PHÚ YÊN 
Nguyễn Vũ Tố Quyên 
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TÊN DOANH NGHIỆP 
……………… 

 
Số:         /BC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
          

Phú Yên, ngày       tháng      năm 2021 
 

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

V/v Tình hình triển khai thực hiện dự án …………………………… 
 

 

Kính gửi: Tổ công tác 106 
 

I. Thông tin về nhà đầu tư 

- Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………. 

- Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp: ………………………... 

- Số điện thoại liên hệ: ……………..….….. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu và lần thay đổi gần nhất 

(photo kèm theo báo cáo). 

II. Nội dung báo cáo tình hình thực hiện dự án 

1. Căn cứ pháp lý để thực hiện dự án 

- Tên dự án: .................................................................  

- Quyết định chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:  

   + Cấp lần đầu:  ……….   (Số, ngày tháng năm, cơ quan cấp)  

   + Điều chỉnh lần thứ 1:  ……….   (Số, ngày tháng năm, cơ quan cấp)  

   + Điều chỉnh lần thứ 2:  ……….   (Số, ngày tháng năm, cơ quan cấp)  

2. Kết quả thực hiện dự án 

a) Các công việc đã và đang thực hiện kể từ sau khi được cấp quyết định 
chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư  

- Về lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư: Quá trình lập và trình thẩm định, phê 
duyệt các thủ tục chuẩn bị đầu tư: 

   + Thủ tục báo cáo đánh giá tác động môi trường/kế hoạch bảo vệ môi 
trường. 

   + Thủ tục thẩm định phương án phòng cháy chữa cháy. 
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   + Thủ tục thiết kế cơ sở. 

   + Thủ tục về đất đai (đã ký hợp đồng thuê đất/ thuê lại đất chưa?) 

   + Thủ tục giấy phép xây dựng. 

b) Công tác triển khai xây dựng đầu tư thực hiện dự án. 

- Khối lượng thực hiện xây dựng cơ bản (đã thực hiện xây dựng những hạng 

mục nào, diện tích, đạt tỷ lệ bao nhiêu % so với hồ sơ thiết kế cơ sở? Các hạng 
mục nào chưa xây dựng? Nguyên nhân?) 

- Vốn thực hiện dự án là bao nhiêu so với vốn đầu tư đăng ký.  

- Tiến độ thực hiện dự án so với chủ trương đầu tư được duyệt. 

c) Việc thực hiện các nội dung khác tại Quyết định chủ trương đầu tư/giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư. 

.................. 

d) Photo kèm theo các tài liệu có liên quan để chứng minh các công việc 

việc đã thực hiện. 

.................. 

III. Khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị (nếu có): 

 ..................... 

 

( Báo cáo gửi về địa chỉ:  

- Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên - Số 353 Trần Hưng Đạo, P4, thành phố Tuy 

Hòa. Điện thoại: 0257. 3828 720.  

- Email: quanlydautu2016@gmail.com) 

 

 

             NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

             (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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