
 
 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KHĐT-KTN Hải Phòng, ngày      tháng 10 năm 2021 

V/v lập và gửi báo cáo giám sát, đánh 

giá đầu tư kỳ 6 tháng đầu năm 2021. 
 

 
                             Kính gửi: Quý Doanh nghiệp 

 

Tại điểm a khoản 8 và điểm a khoản 11 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 quy định nhà 

đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn khác (dự án đầu tư không sử dụng vốn nhà 

nước) lập và gửi cơ quan đăng ký đầu tư báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 

tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo, lập và gửi báo cáo giám sát, 

đánh giá đầu tư hàng năm trước ngày 10 tháng 02 của năm sau. Như vậy, việc 

thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ 6 tháng và cả năm là trách 

nhiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng (cơ quan đăng ký đầu tư) chưa nhận 

được báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư kỳ 6 tháng năm 2021 của Quý Doanh 

nghiệp.   

Để thực hiện vai trò quản lý nhà nước về đầu tư trên địa bàn thành phố 

Hải Phòng và phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết, xử lý kịp 

thời những khó khăn, vướng mắc hoặc sai phạm (nếu có) trong quá trình thực 

hiện dự án đầu tư cũng như đánh giá, xem xét khi giải quyết thủ tục hành chính 

về đầu tư đối với dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng đề nghị 

Quý Doanh nghiệp/Hợp tác xã lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư kỳ 6 

tháng năm 2021 đối với dự án đầu tư không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng về Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng (Số 1 

Định Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) theo Mẫu số 01 

(trường hợp dự án trong giai đoạn thực hiện đầu tư) hoặc Mẫu số 02 (trường hợp 

dự án trong giai đoạn khai thác, vận hành) trước ngày 15/10/2021. 

(Gửi kèm Mẫu số 01, Mẫu số 02) 

Trường hợp Nhà đầu tư không thực hiện việc lập và gửi báo cáo giám sát, 

đánh giá đầu tư kỳ 6 tháng năm 2021 theo quy định pháp luật về đầu tư, Nhà đầu 

tư sẽ bị xem xét phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng theo quy định 

điểm a khoản 2 Điều 13 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của 

Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và 

đầu tư.  
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(Trường hợp cần trao đổi thông tin xin liên hệ Phòng Kinh tế đối ngoại, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, số điện thoại: 

0225.3842307/0225.3841008). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng đề nghị Quý Nhà đầu tư 

quan tâm, phối hợp thực hiện./.  

 

Nơi nhận:          
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ T.T.H.Yến;  

- Lưu: VT, KTĐN (P.M).             

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Hải Yến 
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