
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
      Số:         /BQLKCN-DNMT 
V/v quy định biểu mẫu mới về chế 
độ báo cáo định kỳ đối với doanh 

nghiệp hoạt động trong KCN, CCN. 
 

 
                Ninh Thuận, ngày    tháng 8  năm 2018 

       
           Kính gửi: Các doanh nghiệp hoạt động trong khu, cụm công nghiệp 

  

Căn cứ Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận, 
 Căn cứ theo các quy định pháp luật chuyên ngành đang có hiệu lực, để 
phù hợp với thực tế quản lý và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong việc 
thực hiện báo cáo, cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến các hoạt động 
sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp, Ban quản lý các khu công nghiệp 
tỉnh Ninh Thuận đã rà soát lại các biểu mẫu, thực hiện cắt giảm bớt so với các 
biểu mẫu báo cáo trước đây (theo Văn bản số 354/BQLKCN-QLDN ngày 
16/10/2013 về việc quy định chế đọ báo cáo định kỳ đối với các Doanh nghiệp 
trong Khu, cụm công nghiệp), cụ thể như sau: 

1. Hình thức báo cáo: 02 hình thức 
- Bằng văn bản kèm theo biểu mẫu gửi về Ban quản lý các khu công 

nghiệp (Địa chỉ: số 01 Hùng Vương, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm). 
- Bằng Email kèm theo biểu mẫu gửi qua hộp thư điện tử của Ban quản lý 

các khu công nghiệp (Email: bqlkcn.nt@gmail.com). 
2. Các nội dung báo cáo:  
gồm 6 lĩnh vực, với tổng số 9 mẫu báo cáo 
- Lĩnh vực đầu tư; giám sát, đánh giá dự án đầu tư: 02 biểu mẫu 
- Lĩnh vực lao động: 02 biểu mẫu 
- Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh: 03 biểu mẫu 
- Lĩnh vực môi trường: 02 biểu mẫu 
- Lĩnh vực tài chính năm: theo quy định của pháp luật 
3. Biểu mẫu và thời gian báo cáo:  
Chi tiết theo bảng liệt kê sau: 
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STT Tên biểu mẫu Kỳ báo cáo Ký hiệu Đối tượng báo 
cáo 

1 Báo cáo đánh giá, giám 
sát dự án đầu tư  trong 
giai đoạn đầu tư 

2 lần/năm 

- Trước ngày 
10/7 của năm 
báo cáo (BC 6 
tháng)  
- Trước ngày 
10/2 của năm 
sau (báo cáo 
năm) 

DT-01 Áp dụng cho 
các dự án 
trong giai 
đoạn đầu tư 
xây dựng 

2 Báo cáo đánh giá, giám 
sát dự án đầu tư trong 
giai đoạn khai thác vận 
hành 

2 lần/năm 

-Trước ngày 
10/7 của năm 
báo cáo (BC 6 
tháng)  
- Trước ngày 
10/2 của năm 
sau (báo cáo 
năm) 

DT-02 Áp dụng cho 
tất cả các dự 
án đang hoạt 
động sản xuất  

3 Báo cáo tháng về tình 
hình hoạt động sản xuất 
kinh doanh 

Trước ngày 
05 của tháng 
sau 

SX-01 Áp dụng cho 
các dự án 
đang hoạt 
động sản xuất 

4 Báo cáo 6 tháng đầu 
năm về tình hình hoạt 
động 

Trước ngày 
12/07 

SX-02 Áp dụng cho 
các dự án 
đang hoạt 
động sản xuất 

5 Báo cáo năm về tình 
hình hoạt động sản xuất 
kinh doanh 

Trước ngày 
12 tháng 01 
năm sau 

SX-03 Áp dụng cho 
các dự án 
đang hoạt 
động sản xuất 

6 Báo cáo quý về tình 
hình lao động  

Trước ngày 
05 tháng đầu 
tiên của quý 
tiếp theo 

LD-01 Áp dụng cho 
các dự án 
đang hoạt 
động sản xuất 

7 Báo cáo năm về công 
tác an toàn vệ sinh lao 
động 

Trước ngày 
12 tháng 1 
năm sau kỳ 

LD-02 Áp dụng cho 
các dự án 
đang hoạt 



báo cáo động sản xuất 

8 Báo cáo tổng lượng 
chất thải phát sinh 

Trước ngày 
12 tháng đầu 
tiên của quý 
tiếp theo. 

MT-01 Áp dụng cho 
các dự án 
đang hoạt 
động sản xuất 

9 Báo cáo công tác bảo 
vệ môi trường của cơ 
sở sản xuất ngành xây 
dựng 

Trước ngày 
15/01 của 
năm kế tiếp 

MT-02 Chỉ áp dụng 
cho các dự án 
sản xuất vật 
liệu XD, khai 
thác khoáng 
sản làm vật 
liệu xây dựng, 
sản phẩm cơ 
khí xây dựng 

10 Báo cáo quyết toán tài 
chính năm 

Trước 31/3 
của năm sau 

Theo quy định 
của Bộ Tài 
chính. 

Áp dụng cho 
các dự án 
đang hoạt 
động sản xuất 

 * Lưu ý: Nếu doanh nghiệp thực hiện cùng lúc nhiều dự án trên địa bàn 
tỉnh thì mỗi dự án báo cáo một biểu mẫu riêng. 

 Các doanh nghiệp có thể download biểu mẫu chi tiết tại Website: 
bqlkcnninhthuan.gov.vn  (download các biểu mẫu báo cáo định kỳ). 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các doanh nghiệp có thể 
liên hệ trực tiếp tại Phòng Quản lý doanh nghiệp và môi trường - Ban quản lý 
các khu công nghiệp, số 01 Hùng Vương - thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 
hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0259.6274829 để được hướng dẫn và giải quyết 
thắc mắc. 

 (Đính kèm: 09 mẫu biểu báo cáo) 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, DNMT.PT 

 

 KT.TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Huỳnh Ngọc Sơn 

 

 


