
UBND TỈNH NINH THUẬN Phụ lục 01 
BAN QLDADD TĐC NINH THUẬN Biểu 01 /KHyệ - BQLDADD 

TỒNG HỢP NHƯ CẦU KẾ HOẠCH VỐN THựC HIỆN Dự ÁN DI DÂN, TÁI ĐỊNH cư NĂM 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Danh mục 

QĐịnh đầu tư Tiên độ thực 
hiện Dư toán 

được 
duyệt 

Lũy kê 
giá trị KL 
thực hiện 

đến kỳ 
báo cáo 

Lũy kê sô 
vốn đã 

thanh toán 
đến kỳ báo 

cáo 

Ke hoạch 
vốn đề 
nghị kỳ 

này 

Ghi chú STT Danh mục 
SỐ Ngày 

tháng 
Khởi 
công 

Hoàn 
thành 

Dư toán 
được 
duyệt 

Lũy kê 
giá trị KL 
thực hiện 

đến kỳ 
báo cáo 

Lũy kê sô 
vốn đã 

thanh toán 
đến kỳ báo 

cáo 

Ke hoạch 
vốn đề 
nghị kỳ 

này 

Ghi chú 

A B c D E F 1 2 3 4 5 
rp A A Tông sô 

I Chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư 
1. Khu vực tái định cư 
2. Khu vưc tái đinh canh 
3. Khu vực nghĩa ứang 

II Chi phí đầu tư XD cơ sở hạ tầng 
1. Chi phí đầu tu các khu tái định cư 
- Dư án 
- Dự án .... 
2. Chi phí đâu tư các khu tái định canh 
- Dư án 
- Dự án .... 
3. Chi phí đẩu tư khu nghĩa trang 
- Dư án 
- Dư án .... 

III Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư. 
IV Chi phí Ban quản lý dự án di dân tái định cư 

Nơi gừi: - EVN; UBND tỉnh Ninh Thuận 
- Bộ KHĐT, TC, CT BAN QLDA DI DÂN, TĐC NINH THUẬN 

Ngày tháng năm 20ỉ 
BQLDA ĐIỆN HẠT NHÂN NINH THUẬN 



Phụ lục 02 
UBND TỈNH NINH THUẬN Biểu 02/KHV - ƯBND 

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN THựC HIỆN Dự ÁN DI DÂN, TÁI ĐỊNH cư 
(Kèm theo cv số. của UBND tỉnh Ninh Thuận) 

Đơn vị: Triệu đông 

STT Danh mục 

QĐịnh đầu tư Tiên độ thực 
hiên Dự toán 

được 
duyệt 

Lũy kê 
giá trị KL 
thực hiện 

đến kỳ 
báo cáo 

Lũy kê sô 
vốn đã 

thanh toán 
đến kỳ báo 

cáo 

Kế hoạch 
vốn đề 
nghị kỳ 

này 

Ghi chú STT Danh mục 
Số Ngày 

tháng 
Khởi 
công 

Hoàn 
thành 

Dự toán 
được 
duyệt 

Lũy kê 
giá trị KL 
thực hiện 

đến kỳ 
báo cáo 

Lũy kê sô 
vốn đã 

thanh toán 
đến kỳ báo 

cáo 

Kế hoạch 
vốn đề 
nghị kỳ 

này 

Ghi chú 

A B c D E F 1 2 3 4 5 
Tông sô 

I Chi phí bôi thường hô ứợ tái định cư 
1. Khu vực tái định cư 
2. Khu vưc tái đinh canh 
3. Khu vực nghĩa trang 

II Chi phí đầu tư XD cơ sở hạ tầng 
1. Chi phí đâu tư các khu tái định cư 
- Dư án 
- Dư án .... 
2. Chi phí đầu tư các khu tái định canh 
- Dư án 
- Dự án .... 
3. Chi phí đầu tư khu nghĩa trang 
- Dư án 
- Dư án .... 

III Chi phí tô chức thực hiện bôi thường hô trợ tái định cư. 
IV Chi phí Ban quản lý dự án di dân tái định cư 

Nơi gửi: - EVN 
- Bộ KHĐT, TC, CT 

Ngày tháng năm 201 
UBND TỈNH NINH THUẬN 



Phụ lục 03 
TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM Biểu 03/KHV - EVN 

THỎA THUẬN KẾ HOẠCH VÓN THựC HIỆN Dự ÁN DI DÂN, TÁI ĐỊNH cư 
(Kèm theo cv so. của Tập đoàn Điện lực Việt Nam) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Danh mục 
QĐ đầu tư Tiến độ thực hiện Dự toán 

được 
duyệt 

Kê hoạch 
vốn đề nghị 

kỳ này 

Ke hoạch 
vốn được 

duyệt kỳ này 

Ghi chú/Lý 
do điều 
chinh 

STT Danh mục 
Số Ngày 

tháng 
Khởi 
công 

Hoàn 
thành 

Dự toán 
được 
duyệt 

Kê hoạch 
vốn đề nghị 

kỳ này 

Ke hoạch 
vốn được 

duyệt kỳ này 

Ghi chú/Lý 
do điều 
chinh 

A B c D E F 1 2 3 4 
Tông sô 

I Chi phí bôi thường hô trợ tái định cư 
1. Khu vực tái định cư 
2. Khu vực tái định canh 
3. Khu vực nghĩa trang 

II Chi phí đầu tư XD cơ sờ hạ tầng 
1. Chi phí đầu tư các khu tái định cư 
- Dư án 
- Dự án .... 
2. Chi phí đâu tư các khu tái định canh 
- Dư án 
- Dư án .... 
3. Chi phí đâu tư khu nghĩa trang 
- Dư án 
- Dự án .... 

III Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư. 
IV Chì phí Ban quản lý dự án di dân tái định cư 

Nơi gửi: - UBND tinh Ninh Thuận 
- Bộ KHĐT, TC, CT 
- Ban QLDA ĐHN NT; 
- Ban QL DA DD,TĐC 

Ngày tháng năm 201 
TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM 


