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Số:         /SKHĐT-ĐT,TĐ&GSĐT
V/v yêu cầu doanh nghiệp báo cáo 
tình hình triển khai thực hiện dự án 

định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày     tháng  6 năm 2021  

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

Theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh tại Quyết định chủ trương 
đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
(Giấy chứng nhận đầu tư) đã cấp, định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm Nhà 
đầu tư có trách nhiệm lập báo cáo tình hình thực hiện dự án và gửi về Sở Kế 
hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Tuy nhiên qua theo dõi, đến 
nay có nhiều doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện việc báo cáo định kỳ 
theo quy định.

Để nắm bắt tình hình triển khai thực hiện dự án, ảnh hưởng tác động của 
dịch bệnh Covid 19 tới tình hình thực hiện đầu tư dự án của doanh nghiệp, kịp 
thời tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, góp phần cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề 
nghị Quý doanh nghiệp thực hiện việc báo cáo định kỳ hàng Quý, 6 tháng, hàng 
năm về tình hình triển khai thực hiện dự án (nội dung báo cáo theo mẫu gửi 
kèm). 

Báo cáo được gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: Số 58, phố Quang 
Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) trước ngày 15 tháng đầu tiên của 
Quý tiếp theo, đồng thời bản mềm của báo cáo được gửi về địa chỉ hòm thư điện 
tử phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
Email: thamdinhhd@gmail.com (đại diện: Đồng chí Lê Xuân Hiền - Trưởng 
phòng, điện thoại: 0937.116.866).

Trường hợp, Quý doanh nghiệp không thực hiện báo cáo theo đúng yêu 
cầu và tiến độ nêu trên hoặc nội dung báo cáo không đảm bảo chất lượng, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư sẽ xử lý theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý doanh nghiệp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy 
- Thường trực HĐND tỉnh       (để báo cáo);
- UBND tỉnh
- Giám đốc Sở;
- BBT Web site Sở KH&ĐT (để đăng tải); 
- Các đơn vị thuộc Sở: T.Tra, KTĐN; 
- Lưu: VP; ĐT,TĐ&GSĐT (1.500 bản).

GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Diên
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