
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

BQL KHU KINH TẾ PHÚ YÊN 

Số:           /KKT-KHĐT  

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 

19/2022/TT-BKHĐT ngày 10/8/2022 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Yên, ngày           tháng 12 năm 2022 

 

Kính gửi: Các phòng, ban, trung tâm 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 
5571/UBND-TH ngày 27/10/2022 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 
19/2022/TT-BKHĐT ngày 10/8/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Lãnh đạo Ban 

Quản lý Khu kinh tế Phú Yên yêu cầu các phòng, ban, trung tâm tham mưu tổng 
hợp báo cáo các nội dung liên quan lĩnh vực do đơn vị phụ trách. Cụ thể: 

1. Phòng Kế hoạch và Đầu tư:  

Tổng hợp báo cáo các số liệu có liên quan về tình hình đầu tư, hoạt động sản 

xuất kinh doanh các dự án có vốn đầu tư ngoài tại Khu kinh tế Nam Phú Yên và các 
KCN trên địa bàn tỉnh theo Phụ lục số IV, Phụ lục số X, Thông tư số 19/2022/TT-

BKHĐT ngày 10/8/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể: 

- Phụ lục số IV: Biểu mẫu báo cáo về đầu tư. 

  + Biểu số: 26b.N.ĐTNN - Tình hình vốn góp thực hiện của các dự án đầu 
tư nước ngoài theo địa phương.  

  + Thời hạn báo cáo: Sơ bộ năm: trước ngày 22/12; chính thức: ngày 10/4 
năm sau. 

- Phụ lục số X - Danh mục các chỉ tiêu thống kê về tình hình thu hút đầu tư 

nước ngoài.  

 Thời hạn báo cáo: Báo cáo quý: trước ngày 15 của tháng đầu quý sau quý 

báo cáo; báo cáo năm: trước ngày 10/4 của năm sau năm báo cáo; khi có đề nghị 
phối hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 (Biểu mẫu: Theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 
09/4/2021) 

2. Phòng Quy hoạch - Xây dựng & Môi trường:  

Tổng hợp báo cáo về quản lý KCN, KKT theo Phụ lục số V, Thông tư số 

19/2022/TT-BKHĐT ngày 10/8/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể: 

- Biểu số: 33.T.N.QLKKT - Báo cáo số lượng, quy mô diện tích, vốn đầu tư 

xây dựng kết cấu hạ tầng và công trình/nhà máy xử lý nước thải tập trung của các 
khu chức năng trong KKT.  

- Biểu số: 34.T.N.QLKKT - Báo cáo số lượng, quy mô diện tích, vốn đầu tư 
xấy dựng kết cấu hạ tầng và công trình/nhà máy xử lý nước thải tập trung của các 
KCN. 
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Thời hạn báo cáo: 6 tháng: ngày 15/7; sơ bộ năm: ngày 20/12, chính thức: 
31/3 năm sau. 

3. Ban Quản lý đầu tư hạ tầng KKT:  

Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà 
nước do Ban Quản lý KKT làm chủ đầu tư; các chỉ tiêu thống kê về quản lý đấu 

thầu theo Phụ lục số IV, Phụ lục số VIII, Thông tư số 19/2022/TT-BKHĐT ngày 
10/8/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể: 

- Phụ lục số IV: Biểu mẫu báo cáo về đầu tư. 

  + Biểu số: 24b.N.THKTQD - Số nhiệm vụ, dự án và vốn đầu tư nguồn ngân 

sách nhà nước của bộ, cơ quan trung ương và địa phương. 

  + Biểu số: 24c.N.THKTQD - Danh mục dự án quan trọng quốc gia của bộ, 

cơ quan trung ương và địa phương.  

Thời hạn báo cáo: trước ngày 28/02 năm sau. 

- Phụ lục số VIII: Các chỉ tiêu thống kê về quản lý đấu thầu. 

Thời hạn báo cáo: Khi có đề nghị phối hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Tổ chức thực hiện: 

- Phòng Quản lý doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ công ích: Có trách nhiệm 

phối hợp cung cấp thông tin, số liệu lĩnh vực do đơn vị phụ trách khi có đề nghị của 
các đơn vị thực hiện báo cáo. 

- Phòng Kế hoạch và Đầu tư: Đôn đốc, theo dõi các đơn vị thực hiện báo cáo 

các nội dung trên theo quy định. 

Đề nghị các phòng, ban, trung tâm triển khai thực hiện./. 

(Đính kèm Văn bản số 5571/UBND-TH ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh và  
Phụ lục các biểu mẫu báo cáo) 

 
 

 

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

 TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 
 

 
 
 

Nguyễn Xuân Hùng 
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