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V/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Yên, ngày            tháng 9 năm 2022 

                  

Kính gửi: Các doanh nghiệp có dự án đầu tư tại KKT và các KCN 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 
định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát đánh giá 

đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 1392/QĐ-BKHĐT ngày 09/8/2022 về công bố danh 

mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư.  

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh, Ban 
Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đề nghị các doanh nghiệp có dự án đầu tư tại KKT và 

các KCN thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định, như sau:  

- Đối với doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư đang trong giai đoạn chuẩn bị 
đầu tư thực hiện báo cáo theo Biểu mẫu số 01. 

- Đối với doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư đang trong giai đoạn khai 
thác, vận hành dự án đầu tư thực hiện báo cáo theo Biểu mẫu số 02. 

Thời gian nộp báo cáo: Các doanh nghiệp nộp báo cáo quý III/2022 về Ban 
Quản lý Khu kinh tế Phú Yên trước ngày 04/10/2022. 

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đề nghị các doanh nghiệp có dự án đầu tư 
tại KKT và các KCN nghiêm túc thực hiện./. 

(Đính kèm các Biểu mẫu: Biểu mẫu số 01 và Biểu mẫu số 02). 

 
 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Trưởng BQLKKT; 
- Các PTB BQLKKT; 
- Các phòng, ban, trung tâm; 
- Lưu: VT, KHĐT(C,Huy). 

 TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nguyễn Xuân Hùng 
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