
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

Số:            /SKHĐT-ĐT 
 

V/v đăng ký cấp tài khoản và thực 

hiện báo cáo dự án đầu tư trên địa 

bàn tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng     năm 2023 

 

 

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp, Quý Nhà đầu tư  
 

Căn cứ Điều 71, Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020 quy định chế độ báo cáo 

hoạt động đầu tư tại Việt Nam; Điều 102, Điều 104, khoản 6 Điều 105 Nghị 

định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định: “6. Tổ chức 

kinh tế thực hiện dự án đầu tư được cấp tài khoản truy cập hệ thống thông tin 

quốc gia về đầu tư để thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định”, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau: 

1. Đối với các dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư: 

- Việc vận hành, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin liên 

quan đến dự án vào Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư (HTTTQGĐT) là bắt 

buộc đối với cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự 

án theo quy định tại Điều 71, Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020 quy định chế độ 

báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam; Điều 102, Điều 104, khoản 6 Điều 105 

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. Theo đó, nhà đầu tư, tổ 

chức kinh tế thực hiện dự án phải thực hiện thủ tục đăng ký cấp tài khoản để rà 

soát cập nhật thông tin dự án, thực hiện các thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư thông qua HTTTQGĐT và thực hiện báo cáo định kỳ trực 

tuyến trên HTTTQGĐT.   

- Đề nghị Quý Doanh nghiệp, Quý Nhà đầu tư thực hiện đăng ký tài 

khoản, cập nhật thông tin dự án và thực hiện báo cáo trực tuyến trên Hệ thống 

thống tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (tại trang web: https://fdi.gov.vn) theo 

định kỳ hàng quý, năm. Trường hợp không tuân thủ, sẽ không đủ điều kiện để 

được xem xét điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định và sẽ bị 

xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 

28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực kế hoạch và đầu tư. 

2. Đối với các dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư: Nhà đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư trước khi thực hiện 

dự án đầu tư theo quy định tại khoản 5 Điều 72 Luật Đầu tư. 

https://fdi.gov.vn/
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3. Về việc thực hiện báo cáo theo quy định: Căn cứ điểm a khoản 2 

Điều 72 Luật Đầu tư quy định: “Hằng quý, hằng năm, nhà đầu tư, tổ chức kinh 

tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê 

trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư, gồm các nội dung sau: vốn đầu 

tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp 

ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi 

trường, các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động” và khoản 8 Điều 

100 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: “8 . Nhà đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn khác lập và gửi cơ quan đăng 

ký đầu tư và cơ quan đầu mối thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư của 

địa phương nơi thực hiện dự án đầu tư các loại báo cáo sau: 

a) Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: 6 tháng và cả năm; 

b) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án; 

c) Báo cáo đánh giá kết thúc (nếu có)”. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo để Quý Doanh nghiệp, Quý Nhà 

đầu tư biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND Tỉnh (để b/c); 

- BQLKCN tỉnh; 

- Giám đốc và các PGĐ Sở; 

- Phòng ĐKKD; 

- Lưu: VT, ĐT3. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Cường 
 
  


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-21T11:22:59+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Nguyễn Tấn Cường<cuongnt@sokhdt.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-21T13:53:30+0700
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở KH và ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sokhdt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-21T13:53:31+0700
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở KH và ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sokhdt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-21T13:53:31+0700
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở KH và ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sokhdt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-21T13:53:32+0700
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở KH và ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sokhdt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




