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Về việc thực hiện chế độ báo cáo 

định kỳ về tình hình thực hiện dự án 

đầu tư và giám sát, đánh giá đầu tư 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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        Kon Tum, ngày        tháng        năm   

   
 

Kính gửi: Các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh trong Khu kinh tế  

                 cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các khu công nghiệp. 
 

 

Căn cứ Luật đầu tư; Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 

2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Đầu tư (Nghị định số 31/2021/NĐ-CP); Nghị định số 29/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 

năm 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 (Nghị định số 29/NĐ-CP); Quyết định số 

778/QĐ-BKHĐT ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố 

danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư. 

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đề nghị các doanh nghiệp đầu tư, 

sản xuất kinh doanh trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công 

nghiệp nghiên cứu, nghiêm túc thực hiện theo quy định việc lập và gửi báo cáo 

định kỳ về tình hình thực hiện dự án đầu tư; báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, cụ 

thể: 

1. Biểu mẫu báo cáo: (Có biểu mẫu kèm theo). 

2. Thời hạn báo cáo:  

- Trước ngày 10 tháng đầu của quý sau quý báo cáo (đối với báo cáo quý);  

- Trước ngày 10 tháng 7 (đối với báo cáo 6 tháng); 

- Trước ngày 31 tháng 3 năm sau báo cáo (đối với báo cáo năm). Đối với 

báo cáo năm 2021 đề nghị các các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh gửi 

báo cáo trước ngày 31/3/2022. 

- Hình thức gửi báo cáo: Thực hiện gửi báo cáo bằng văn bản về Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (số nhà 186 đường U Re, thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum) và thông qua hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. 

* Lưu ý: Tổ chức kinh tế có nhiều dự án thì mỗi dự án báo cáo 01 biểu 

riêng.  

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị doanh 

nghiệp liên hệ với Ban quản lý Khu kinh tế (qua phòng Quản lý đầu tư, số điện 

thoại 0905.704468) để được hướng dẫn. Các đơn vị vi phạm về chế độ thông tin, 

báo cáo hoạt động đầu tư sẽ bị xem xét xử lý theo quy định tại Nghị định số 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-31-2021-nd-cp-huong-dan-luat-dau-tu-462291.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-31-2021-nd-cp-huong-dan-luat-dau-tu-462291.aspx
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122/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ Quy định về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư1./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo BQLKKT;  
- Các phòng; đơn vị; 

- Trang TTĐT BQLKKT; 
- Lưu: VT, QLĐT. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Hải 

 

                                           
1 “Điều 15. Vi phạm về chế độ thông tin, báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam 

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đúng thời hạn hoặc không đầy đủ nội dung theo quy định; 

b) Không thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư hoặc báo cáo không đúng thời hạn theo quy định; 

b) Báo cáo không trung thực, không chính xác về hoạt động đầu tư; 

c) Không gửi hồ sơ thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi đặt văn phòng điều hành trong thời hạn 07 ngày 

làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài 

trong hợp đồng BCC; 

d) Không gửi thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định 

ngừng hoạt động của dự án đầu tư; 

đ) Không thông báo hoặc không gửi quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chấm dứt hoạt động dự án đầu tư đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 

Điều 48 Luật Đầu tư. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc bổ sung các nội dung còn thiếu trong trường hợp báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đầy đủ nội 

dung đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; 

b) Buộc thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định đối với hành vi vi phạm quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều này; 

c) Buộc thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư trong trường hợp không thực hiện chế độ báo cáo đối với 

hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; 

d) Buộc gửi thông báo hoặc quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư đối với 

hành vi vi phạm quy định tại điểm c, điểm d và điểm đ khoản 2 Điều này.”. 
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