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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; 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: 

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; 

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.  

Do đó, đề nghị Quý Doanh nghiệp, Nhà đầu tư nghiêm túc thực hiện việc đăng 

ký cấp tài khoản theo quy định (theo mầu đính kèm) và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư 

trước ngày 28/02/2023. Trường hợp không tuân thủ, sẽ không đáp ứng điều kiện để 

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

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. 

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

biết, thực hiện./. 

 (Gửi kèm Phiếu đăng ký tạo tài khoản doanh nghiệp) 

 
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 
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