
Phụ lục số 9 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI 
(Định kỳ và khi hoàn thành công trình) 

I- Tên Công ty: 

Địa chỉ liên lạc tại Việt Nam: 

Số điện thoại:                                                   Fax:                              E.mail: 

Số tài khoản tại Việt Nam: 

Tại Ngân hàng: 

Số Giấy phép hoạt động xây dựng: 

Cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng:                                         ngày: 

Người đại diện có thẩm quyền tại Việt Nam:                                           Chức vụ: 

II- Hợp đồng đã ký với chủ đầu tư: 

1. Số hợp đồng:                                                           ngày ký: 

2. Nội dung chính công việc nhận thầu: 

3. Giá trị hợp đồng: 

Tổng số giá trị hợp đồng: 

Trong đó: + Giá trị tư vấn (thiết kế, quản lý xây dựng, giám sát...): 

+ Giá trị cung cấp vật tư trang thiết bị: 

+ Giá trị thầu xây dựng: 

+ Giá trị thầu lắp đặt: 

4. Thời hạn thực hiện hợp đồng: Từ: ……………………….. đến………………………………  

5. Tình hình thực hiện đến thời điểm báo cáo: 

III- Hợp đồng đã ký với các thầu phụ: 

1. Hợp đồng thầu phụ thứ nhất: ký với công ty  .…………………………………… 

1.1- Số hợp đồng:                                                                     ngày ký: 

1.2- Nội dung chính công việc giao thầu phụ: 



1.3- Giá trị hợp đồng: 

2. Hợp đồng thầu phụ thứ hai: (tương tự như trên) 

3. ………………v.v 

IV- Việc đăng ký chế độ kế toán, kiểm toán và việc nộp thuế: 

1. Đã đăng ký chế độ kế toán tại cơ quan thuế: 

2. Đăng ký kiểm toán tại công ty kiểm toán: 

3. Đã thực hiện nộp thuế theo từng thời kỳ thanh toán: (có bản sao phiếu xác nhận nộp thuế 

của cơ quan thuế kèm theo) ……………………………………………… 

V- Những vấn đề khác cần trình bày về thành tích hoặc ý kiến đề nghị giúp đỡ của Bộ Xây 

dựng/Sở Xây dựng. 

  

  ………, ngày…. tháng…. năm….   

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu Công ty) 

 


