
P h ụ  lục 1
(kèm theo Thông tư số 1 3 8 /2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 cùa Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Đ ộc lập - T ự  do - H ạnh phúc

...............ngày tháng năm 200...

ĐĂNG KÝ NHU CẦU (PHÂN BỔ) VỐN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ THUỘC KẾ HOẠCH NĂM.....

TT Chỉ tiêu
Thời gian 
KC-HT TMĐT 

được duyệt
(triệu đồng)

DT 
(TDT) được 

duyệt
(triệu đồng)

Lũy kế g. trị k. 
lượng t.hiện đến 

hết năm trưóc
(triệu đồng)

Ước thanh 
toán đến hết 
năm trước
(triệu đồng)

Kế hoạch vốn 
năm ...

(triệu đồng)

A TỔNG SỐ
I vốn quy hoạch, chuẩn bị đâu tư
II vốn bôi thường, hô trợ tái định cư

1. Bôi thường
(chi tiết từng nội dung bôi thường)
2. Hỗ trơ tái đinh cư

(chi tiết từng nội dung hô trợ)
III vốn xây dựng dự án, công trình khu tái định cư
IV vốn xây dựng khu tái định cư đô thị
V vốn xây dựng công trình, dự án khác phục vụ TĐC
VI Chi phí ỌLDA, chi phí khác
B CHI TIẾT THEO KHU (ĐIỂM) TÁI ĐINH CƯ
I Khu (điểm) tái định cư ...

(Chi tiết từng nội dung tương tự như mục A)
II Khu (điểm) tái định cư... -

Thuyết minh kèm theo

Nơi nhận: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
- Ban Chì đạo Nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La, Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Tập đoàn Điện lực Việt nam.



Phụ lục 2
(kèm theo Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài Chính) 

ƯỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............... ngày tháng năm 200...

BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BỒI THƯỜNG, HỔ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ QUÝ....NĂM..... 
_____________________________ _________ ___________________________ _____ ____________________ ___________ Đơn v ị : triệu đồng

TT Chỉ tiêu
KH
năm
nay

G. trị k.lượng t. hiện từ đầu 
năm đến cuối kỳ BC.

Vốn đã th. toán (kể cả số dư tạm ứng) từ đầu 
năm đến cuối kỳ BC.

Tổng số Trong đó KH  
năm nay

Tông sô Trong đó KH năm nay

A TỔNG SỐ
I vốn quy hoạch, chuẩn bị đâu tư
II v ốn bôi thường, hô trợ tái định cư

1. Bôi thường
(chi tiết từng nội dung bồi thường)
2. Hô trợ tái định cư

(chi tiết từng nội dung hô trợ)
III vốn xây dựng dự án, công trình khu tái định cư
IV vốn xây dựng khu tái định cư đô thị
V Vốn xẩy dựng công trình, dự án khác phục vụ TĐC
VI Chi phí QLDA và chi phí khác
B CHI TIẾT THEO KHU (ĐIỀM) TÁI ĐINH CƯ
I Khu (điểm) tái định cư...

(Chi tiết từng nội dung tương tự như mục A)
II Khu (điểm) tái định cư...

Nơi nhận:
- Ban Chi đạo Nhà n ư ớ c Dự án thuỷ điện Sơn La;
- Các Bộ: Tài ch ín h , Kế hoạch và Đầu tư.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ..



NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM P h ụ  lục 3
(kèm theo Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29/ 11/2007 của Bộ Tài chính )

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ 
BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN SƠN LA

(tháng........năm.... ) ____________ ________________________
Chỉ tiêu báo cáo Tổng số Sơn La Lai Châu Điên Biên •

l.K ế hoạch vốn năm
-Tông sô (triệu đông)
-Trải phiếu Chính phủ
-EVN

2.vốn đâu tư đã thanh toán (1)
2.1 .Luỹ kê từ đâu năm đên kỳ b.cáo (triệu đông)

-Trái phiếu Chính phủ
-EVN

2.1 .Riêng trong kỳ b.cáo (triệu đông)
-Trái phiếu Chính phủ
-EVN
Chú thích: (1): bao gồm cả số vốn đã tạm ứng chưa thu hôi 
Nhận xét, đảnh giá:

N ơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước.

Hà Nội, ngày thảng năm 
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM



NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 4
(kèm theo Thông tư số 138/TT-BTC ngày 29/11/2007 cùa Bộ Tài chính )

ngày thảng năm 200...

BÁO CÁO SỬ DỤNG VỐN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ THUỘC KẾ HOẠCH NĂM .....
______________________  Đơn v ị : triệu đồng

TT Chỉ tiêu

Ke hoạ 
tư trong

ch đầu 
g năm Số vốn đã nhận 

(2)
Vốn thanh toán

Dư
tạm
ứng
năm

trước

Ghi chúTổng
Số

Tr đó: 
KH 
n ă m  
nay

Tổng
số

Tr đó: 
KH 
năm 
nay

Tổng
Số

vốn  thanh 
toán

Dư tạm ứng

Tổng
Số

Tr đó: 
KH 
năm 
nay

Tổng
s ố

Tr đ ó :  
KH 
n ă m  
nay

A TỔNG SỐ (1) Lây theo
I vốn quy hoạch, chuẩn bị đâu tư phân bô

II Vốn bồi thường, hỗ trợ tái định cư K H  củ a

1. Bôi thường tỉnh .

(ch i tiế t từ n g  n ộ i d u n g  b ồ i th ư ờ n g) (2) Không
2. Hô trợ tái định cư chi tiết từng

(chi tiết từng nội dung hồ trợ) khôi lượng
III Vốn xây dựng dự án, công trình khu tái định cư đâu tư.
IV Vốn xây dựng khu tái định cư đô thị
V vốn xây dựng các công trình, dự án khác phục vụ TĐC
VI Chi phí QLDA và chi phí khác
B CHI TIẾT THEO TINH
I Tỉnh Sơn La (chi tiế t từng nội dung tương tự như mục

A)
n

Nơi n h ận  NGẦN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
- Bộ Tài chính;
- Kho bạc nhà nước;

- Tập đoàn Điện lực Việt nam.



BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THUỘC KẾ HOẠCH NĂM...
__________________________________________ ___ ___________ (Đơn vị tính: triệu đồng)_____

P h ụ  lục 5
(kèm theo Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 cùa Bộ Tài chính)

STT Chỉ tiêu báo cáo
Nguồn vốn

Tổng
số

Trái phiếu 
chính phủ

EVN

1. Tổng nguồn vốn đã nhận ( 1.1+ 1.2)
1.1 Luỹ kế nguồn vốn đã nhận đến trước năm kế hoạch

1.2. Nguồn vốn đã nhận của năm kế hoạch

2. Tổng nguồn vốn đã sử dụng ( 2.1+2.2)

2.1. Luỹ kế nguồn vốn đã sử dụng đến trước năm kế hoạch
2.2. Nguồn vốn của năm kế hoạch đã sử dụng

3. Tổng nguồn vốn còn lại ( 1.3-2.3)

3.1. Luỹ kế nguồn vốn của năm trước còn lại ( 1.1-2.1)
3.2. Nguồn vốn của năm kế hoạch còn lại (1.2-2.2)

N ơ i nhận:
- Bộ Tài chính;
- Tập đoàn Điện lực Việt nam.

Hà Nội, ngày tháng năm ... 
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM



ĐÈ NGHỊ QUYẾT TOÁN 
CHI PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ CÁC HỘ DÂN

Năm........

Phụ lục 6
(kèm theo Thông t ư  s ố   138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 cùa Bộ Tài chính)

STT Nội dung chi phí Số tiền
( đồng) Ghi chú

1 2 3 4
TỔNG SỐ

I Chi phí bồi thường

Bồi thường thiệt hại về đất
Bồi thường thiệt hại nhà ở, công trình 
phụ, vật kiến trúc kèm theo nhà ở
Bồi thường cây trồng, vật nuôi

II Chi phí hỗ trợ  tái định cư

Hỗ trợ làm nhà ở
Hỗ trợ lương thực

................Ngày... tháng... năm....

Người lập biểu Kế toán trưởng Chủ đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
1. Phụ lục này phản ánh các khoản chi phí bàng tiền thanh toán trực tiếp cho các hộ dân.
2. Kèm theo các bảng kê và các chứng từ liên quan.




