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V/v np báo cáo tài chInh hang 
nãm và thuc hiên báo cáo tmnh 
hinh thuc hin dir an (qu, nãm). 

KInh gi1i: Các Doanh nghip ti các khu cong nghip Dng Nai 

Can cü dim c khoàn 1 và dim a khoán 2 Diêu 72 Lut Du tu 2020 quy 
djnh ye dôi tuçlng và chê d báo cáo djnh k cüa nhà dâu tu, t chirc kinh t thirc 
hiên du an dau tu ducc thrc hin nhu sau: "Hang qu, hang nàrn, nhà dáu tu', to 
cht'c kinh té thy'c hin dc an dáu tu' báo cáo co' quan dáng k dáu tu' và cci quan 
thông ké trên dja bàn ye tInh hinh thy'c hin dy' an dáu tu', gOm các ni dung 
sau: von dáu tu' thwc hién, kêt qua hoçit dng dáu tu' kinh doanh, thông tin ye lao 
dng, nóp ngán sac/i nhà nu'ác, dáu tu' cho nghiên cthi và phát triên, xi'' l và 
báo vç mOi trzthiig, các chi tiêu chuyên ngành theo linh vcc hoqt dç5ng "; 

Can cr diem 1 khoân 2 Diêu 68 Ngh djnh 35/2022/ND-CP ngày 28/5/2022 
cüa ChInh phü quy djnh ye Quán l khu cOng nghip vá khu kinh tê, quy djnh 
Ban Quán l các khu cong nghip thirc hin nhim vi: "Nhn báo cáo thông kê, 
báo cáo tài chInh cia doanh nghip trong khu cong nghip, khu kin/i tê, dánh 
giO hiu qua kinh tê - xâ hçi cza khu cong nghip, khu kinh té; try'c tiép quán l,j 
và vn hành h thông thông tin ye khu cong nghip, khu kin/i té "; 

Thirc hin nhim vii quàn 1 nhà nLrc nêu trên dOi vi các doanh nghip 
dang hoat dng trong các khu cOng nghip trên dja bàn tinh DOng Nai; Ban 
Quán 1 các khu cOng nghip DOng Nai dê nghj doanh nghip thirc hin np báo 
cáo tài chinh dà kiêm toán và thirc hin báo cáo tInh hInh thirc hin dix an (qu, 

näm) nhu sau: 
1. Dôi vó'i báo cáo tài chInh: 
Can ci1 khoàn 2 Diêu 109 Thông tu so 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/20 14 

cüa B Tài chInh hithng dn chê d kê toán doanh nghip, thñ hn np báo cáo 
tài chInh nàm chm nhât là 90 ngày kê tr ngày kêt thic k k toán näm; 

Ban Quàn 1 các khu cOng nghip d nghj các doanh nghip (bao gôm các 
doanh nghip có vn du tu nuc ngoài yà các doanh nghip trong nuôc) np 
báo cáo tài chInh hang nàm cüa doanh nghip ye Ban Quãn l2 các khu cOng 
nghip Dông Nai trong vông 90 ngày kê tfr ngày kêt thüc ky kê toán nàm 
(di yrj doanh nghip có du tu nithc ngoài np báo cáo tài chInh dã duçic 

kiêm toán). 
2. Di vri báo cáo tInh hInh thrc hin di an (qu, nám): 
2.1 V biu mu và thi han thuc hin báo cáo: 
Thrc hin theo quy dnh ti diem a khoán 2 Diêu 72 Lut Dâu tu sO 

61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 yà quy djnh ti khoán 2 yà kkioán 3 Dieu 102 cüa 
Nghi. dinh s 31/2021/ND-CP ngày 26/3/2021 cüa ChInh phü quy dnh chi tiet 
yà hung dn thi hành mt so diêu cüa Lut Dâu tu quy dnh y nôi dung yà che 
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do báo cáo dinh kS'  cüa t chirc kinh t thixc hin dir an du tLr, ci th: 
- Báo cáo qu: thrc hin theo Mâu A.III.1 - ye tInh hmnh thrc hin dr an 

dâu tu, thai hn thçrc hin tr,thc ngày 10 cáa tháng dâu quj sau qu báo cáo; 
- Báo cáo näm: thuc hiên theo Mâu A.III.2 - ye tInh hInh thirc hiên dir an 

dâu tu, thô'i hn thirc hin tr,thc ngày 31 tháng 3 näm sau cüa näm báo cáo. 
2.2. Vê hmnh thic thixc hiên báo cáo: 
Dê nghj các doanh nghip có von dâu tu nuc ngoài và các doanh nghip 

trong nuó'c co däng k dr an dâu tu thirc hin báo cáo theo quy djnh ti dim a 
khoàn 1 Dieu 104 cüa Nghj djnh so 3 1/2021/ND-CP ngày 26/3/202 1 cüa Chinh 
phü Quy dnh chi tiêt vâ hithng dn thi hành mt so diêu cüa Lut Du tu quy 
dinh ye hInh thirc báo cáo, cii the: "To chi'c kinh té tIc hWn c4r an dau tu' gt'ti 
các báo cáo try'c tuyén thông qua He thông thông tin quOc gia ye dáu tu". 

Do do, Ban Quàn 1 các khu cOng nghip DOng Nai de ngh doanh nghip 
thirc hin chê d báo cáo djnh k (hang qu, näm) trên H thông thông tin 
quôc gia Ye dâu tir tti da chi: http://fdi.gov.vn. 

* Vê xir 1 vi phim hành chinh: 

- Nu doanh nghip khOng np báo cáo tài chInh hang nãm hoc np chm 
theo thai gian quy djnh nêu trên së vi ph?m hành chinh theo quy djnh ti Nghj 
djnh sO 41/2018/ND-CP ngày 12/3/2018 cüa ChInh phü quy djnh xir pht vi 
phm hành chinh trong 1mb vrc kê toán, kiêm toán dc l.p (diem a khoán 4 
Diêu 12 và khoán 2 Diêu 6 quy dfnh hành vi khOng np báo cáo tài chInh cho cc' 
quan nhà nu'O'c cO thâm quyên có mt'c xt'c phçzt th' 40.000.000 dOng den 
50.000.000 dOng). 

- Nu doanh nghip khOng thirc hin ch d báo cáo hot dng dAu tu hoc 
báo cáo khOng diing thèii hn theo quy djnh nêu tren së vi phm hành chInh theo 
quy djnh ti diem a khoán 2 Dieu 15 Nghj dnh 122/2021/ND-CP ngày 
28/12/2021 cüa ChInh phü quy djnh ye xir pht vi pham hành chInb trong linh 
vuc k hoach yà du tu (diem a khoán 2 Diéu 15 quy d,inh hành vi khOng thy'c 
hin ché' dç5 báo cáo ho cit d5ng &u tu' hoic báo cáo khOng ding thai hqn theo 
quy djnh cO mt'c xt'pht tü 30.000.000 dOng den 50.000.000 dOng). 

Trong qua trInh thrc hin, nu có vung mac de nghj doanh nghip lien h 
phông Quàn 1 Doanh nghip, so din thoai bàn: 025 1.3891945, so ni b tü 

25 1-255 dê dugc h trg hung dan. 

Ban Quàn 1 các khu cOng nghip Dông Nai thông báo den Cong ty biet, 
thixc hiên./ 

No nhân: KT. TR!XNG BAN 
- Länh dao Ban (phi hçp chi dao); pHO TRU'O'NG BAN 
- VPDD và các phèng (thrc hin); ..-. 
- Trang Website Ban Quân 1; 
- Luu: VT, DN (Khãnh). 
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