
 

 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 
Số:            /SKHĐT-ĐKKD 

V/v đề nghị báo cáo định kỳ tình hình 

thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Lai Châu, ngày        tháng 12 năm 2022 

 
 

Kính gửi: Các Nhà đầu tư (Có danh sách kèm theo).  

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của Luật Đầu tư số 

61/2020/QH14 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ 

về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Sở Kế 

hoạch và Đầu tư đề nghị các Nhà đầu tư thực hiện như sau: 

1. Báo cáo định kỳ quý IV năm 2022: Báo cáo tình hình thực hiện dự án gửi 

về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 01 năm 2023. 

2. Báo cáo tình hình thực hiện dự án năm 2022: Báo cáo tình hình thực hiện 

dự án gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31 tháng 01 năm 2023. 

3. Biểu mẫu báo cáo đã đăng tải trên Trang thông tin điện tử: 

http://sokhdt.laichau.gov.vn - tại mục tài liệu biểu mẫu hướng dẫn. 

Căn cứ nội dung văn bản này, đề nghị các Nhà đầu tư nghiêm túc thực 

hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có khó 

khăn, vướng mắc thì liên hệ với Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Lai Châu theo số điện thoại 02133.876.438 để được hướng dẫn. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc sở (b/c); 

- Lưu: VT, ĐKKD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Hùng 
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