
Tên dự án Thông tin dự án
(1)

Lĩnh vực
(2)

Công bố danh mục dự án 
(3) Số lượng nhà đầu tư quan 

tâm
Trạng thái dự án

(4)

Dự án 1

Dự án 2

…

Dự án 1

Dự án 2

…

PHỤ LỤC 2

Biểu 2.6D

______, ngày ___ tháng ___ năm ___

Người báo cáo

(Tên, số điện thoại, địa chỉ email)

1. Dự án do Nhà nước có thẩm quyền lập

2. Dự án do nhà đầu tư đề xuất

(1): Ghi các thông tin của dự án;

(2): Ghi lĩnh vực:  Y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, môi trường...

(3): Ghi công bố danh mục dự án theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư) 

hoặc danh mục dự án được phê duyệt (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy đỉnh pháp luật về đầu tư ): (Đã công bố DMDA/Chưa công bố 

DMDA);

(4): Ghi trạng thái của dự án: Đã công bố danh mục dự án, đang đấu thầu, đã có kết quả lựa chọn nhà đầu tư, đã ký hợp đồng, đã có quyết định chủ trương đầu tư.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN PHẢI TỔ CHỨC ĐẤU THẦU THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CHUYÊN NGÀNH, PHÁP LUẬT VỀ XÃ HỘI 

HÓA NĂM 2022 THEO NGHỊ ĐỊNH  SỐ 31/2021/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 25/2020/NĐ-CP

(Kèm theo Công văn số:          /SKHĐT-ĐT ngày       tháng  12 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
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