
Phu luc số 01 • • 

(Kèm theo Thông tư sổ 178/2014/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Bộ 
Tài chính) 

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ... Năm: 
SỞ TÀI CHÍNH... 

KÉ HOẠCH TƯỚI, TIÊU, CÁP NƯỚC, KÉ HOẠCH TÀI CHÍNH 
CỦA ĐỚN VỊ QUẢN LÝ KHAI THÁC CỒNG TRÌNH THUỶ LỢI 

TT NỘI DUNG Đơn vị 
tính 

KE 
HOẠCH 

NẮM 
TRƯỚC 

THựC 
HIỂN 
NẤM 

TRƯỚC 

KE 
HOẠCH 

NẮM 

GHI 
CHÚ 

I Ke hoạch cấp nước, tưới 
nước, tiêu nước 

Ha 
(ms) 

1 Diện tích câp nước Ha (mJ) 
2. Diện tích tưới nước Ha (mJ) 
3 Diện tích tiêu nước Ha (mJ) 
4 Diện tích tưới tiêu kêt hợp Ha 
5 Diên tích khác Ha <mJì 
II Kế hoạch doanh thu 
1 Cấp bù do miễn thu thuỷ lợi 

phí 
l.OOOđ 

2 Thu thuỷ lợi phí của các đôi 
tượng không miễn thu thuỷ lợi 
phí 

3 Thu kinh doanh khai thác tông 
hợp 

l.OOOđ 

4 Thu khác l.OOOđ 
III Kế hoạch chi l.OOOđ 
1 Chi cho hoạt động khai thác 

công trình thuỷ lợi: 
Trong đó: Chi duy tu bảo 
dưỡng thường xuyên 

l.OOOđ 

2 Chi cho kinh doanh khai thác 
tổng hơD 

l.OOOđ 

3 Chi khác l.OOOđ 
IV Cân đổi thu chỉ lãi nỗì l.OOOđ 
1 Lãi (Lỗ) KTCTTL l.OOOđ 
2 Lãi (lồ) kinh doanh tống hợp l.OOOđ 
V Chi đầu tư, sửa chữa công 

trình thuỷ lọi: 
Trong đó: 
- Chi sửa chữa lớn từ neuồn V 

1.000 đ 
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thu của công ty 
- Chi SCL đề nghị ngân sách 
cấp ' 

VI Ke hoạch ngân sách cấp hỗ 
trơ 

l.OOOđ 

1. Nôi dung hỗ trợ 
1.1 Câp bù do miên thu thuỷ lợi 

phí 
l.OOOđ 

1.2 Câp kinh phí trợ câp tài chính l.OOOđ 
1.3 Câp 02 quỹ khen thưởng và 

phúc lợi 
l.OOOđ 

1.4 Câp đâu tư, sửa chữa lớn l.OOOđ 
1.5 Cấp khoản hỗ trợ khác l.OOOđ 
2. Nguồn hỗ trợ l.OOOđ 
2.1 Ngân sách Trung ương l.OOOđ 
2.2 Ngân sách địa phương l.OOOđ 
VII Ke hoạch nộp ngân sách l.OOOđ 
1 Nộp tiên thuê đât l.OOOđ 
2 Nộp thuê GTGT l.OOOđ 
3 Nộp khác l.OOOđ 
VIII Kế hoạch lao động tiền 

lương 
l.OOOđ 

1 Sô lao động l.OOOđ 
2 Quỹ tiên lương l.OOOđ 

NGƯỜI LẬP THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
• • 

(Ký, ghi rõ họ tên) ( Kỷ tên, đỏng dấu) 
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Phụ lục số 02 
(Kèm theo Thông tư sổ 178/2014/TT-BTC ngày 26 thảng 11 năm 2014 của Bộ 

Tài chính) 

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ... Năm: 

SỞ TÀI CHÍNH... 

TỎNG HỢP KÉ HOẠCH TƯỚI, TIÊU, CÁP NƯỚC, KÉ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA 
CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI TOÀN TỈNH, 

THÀNH PHÓịẵỀ 

TT NỘI DUNG Đơn vị 
tính 

KE 
HOẠCH 

NẮM 
TRƯỚC 

THỰC 
HIẸN 
NAM 

TRƯỚC 

KE 
HOẠCH 
NĂM .... 

GHI 
CHÚ 

I Kế boạch cấp nước, tưới 
nước, tiêu nước 

Ha(mJ) 

1 Diện tích câp nước Ha (mJ) 
2. Diên tích tưới nước Ha (mJ) 
3 Diên tích tiêu nước Ha (mJ) 
4 Diện tích tưới tiêu kêt hợp Ha 
5 Diên tích khác Ha (mJ) 
II Kế hoach doanh thu 
1 Cấp bù do miễn thu thuỷ lợi 

phí 
l.OOOđ 

2 Thu thuỷ lợi phí của các đôi 
tượng không miễn thu thuỷ 
lợi phí 

3 Thu kinh doanh khai thác 
tổng hợp 

l.OOOđ 

4 Thu khác l.OOOđ 
III Kế hoach chi l.OOOđ 
1 Chi cho hoạt động khai thác 

công trình thuỷ lợi: 
Trong đó: Chi duy tu bảo 
dưỡng, sữa chữa thường 
xuvên 

l.OOOđ 

2 Chi cho kinh doanh khai thác 
tổne hợp 

l.OOOđ 

3 Chi khác l.OOOđ 
IV Cân đổi thu chỉ Lãi nỗi l.OOOđ 
1 Lãi (Lỗi KTCTTL l.OOOđ 
2 Lãi (lỗ) kinh doanh tồng hợp l.OOOđ 
V Chi đầu tư, sửa chữa công 

trình thuỷ lọi 
Trong đó: 

c 

1.000 đ 
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- Chi sửa chữa lớn từ nguôn 
thu của công ty 
- Chi SCL đề nghị ngân sách 
cấp 

VI Ke hoạch ngân sách cấp hỗ 
trơ 

l.OOOđ 

1. Nôi dung hỗ trợ 
1.1 Cấp bù do miễn thu thuỷ lợi 

phí 
l.OOOđ 

1.2 Câp kinh phí trợ câp tài chính l.OOOđ 
1.3 Câp 02 quỹ khen thưởng và 

phúc lợi 
l.OOOđ 

1.4 Câp đâu tư, sửa chữa lớn l.OOOđ 
1.5 Cấp khoản hỗ trợ khác l.OOOđ 
2. Nguồn hỗ trợ l.OOOđ 
2.1 Ngân sách Trung ương l.OOOđ 
2.2 Ngân sách địa phương l.OOOđ 
VII Ke hoạch nộp ngân sách l.OOOđ 
1 Nộp tiên thuê đât l.OOOđ 
2 Nộp thuê GTGT l.OOOđ 
3 Nộp khác l.OOOđ 
VIII Ke hoạch lao động tiền 

lương 
l.OOOđ 

1 Sô lao động l.OOOđ 
2 Quỹ tiên lương l.OOOđ 

NGƯỜI LẬP THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
• • 

(Ký, ghi rõ họ tên) ( Kỷ tên, đóng dâu) 
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Phụ lục số 03 
(Kèm theo Thông tư sổ 178/2014/TT-BTC ngày 26 thảng 11 năm 2014 của Bộ 

Tài chỉnh) 

Số.... /HĐ/KT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

HỢP ĐỒNG ĐẶT HÀNG • • 
Cung ứng và sử dụng dịch vụ cấp nước, tưới nước và tiêu nước 

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005 có hiệu lực 
từ ngày 01/01/2006; 

- Căn cứ Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi số 
32/2001/PL/UBTVQH 10 ngày 4/4/2001 và các văn bản hướng dẫn hiện hành; 

- Căn cứ Nghị định số 143/ 2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công 
trình thuỷ lợi; 

- Căn cứ Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 
28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh 
Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; 

- Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ 
về sản xuất và cung ứng sản phấm công ích; 

- Căn cứ Thông tư số 178/2014/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2014 
của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về tài chính khi thực hiện đấu 
thầu, đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, khai thác 
công trình thuỷ lợi. 

- Căn cứ .... 

Hôm nay, ngày .... tháng... năm... chúng tôi gồm có: 

- Đại diện bên A: ( cơ quan đặt hàng: ....) 

+ Địa chỉ: 

+ Điện thoại: , Fax : 

+ Mã số thuế: 

+ Tài khoản: 

+ Do ông, bà: 
19 



+ Chức vụ: làm đại diện 

- Đại diện bên B ( cơ quan nhận đặt hàng ) 

+ Địa chỉ: 

+ Điện thoại: , Fax : 

+ Mã số thuế: 

+ Tài khoản: 

+ Do ông (bà): 

+ Chức vụ: làm đại diện 

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký họp đồng đặt hàng với các điều kiện sau: 

Điều 1: Nội dung đặt hàng 

1. Diện tích (ha, m3) 

+ Cấp nước 

+ Tưới nước 

+Tiêu nước 

2.Chất lượng 

+ Cấp nước 

+ Tưới nước 

+ Tiêu nước 

3. Giá, đon giá 

4. Mức trợ giá (nếu có) 

5. Giá trị hợp đồng 

6. Thời gian hoàn thành 

7. Phương thức nghiệm thu, thanh toán 

Điều 2: Trách nhiêm mỗi bên 
Bên A: Phối hợp cơ quan tài chính lập kế hoạch về nguồn kinh phí hỗ trợ, 

thực hiện thanh toán và kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Thông tư số 
178/2014/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính. 

Bên B: Đảm bảo cung ứng cấp nước đầy đủ, kịp thời theo tiến độ sản 
xuất. Sử dụng kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích, lập báo cáo quyết toán sử 
dụng kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định. 

Điều 3: Hình thức, phương thức và thòi hạn thanh toán: 

Điều 4 : Điều khoản chungếếếế 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 
(Kỷ tên & đổng dấu) (Ký tên & đóng dâu) 
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Phụ lục số 04 
(Kèm theo Thông tư sổ 178/2014/TT-BTC ngày 26 thảng 11 năm 2014 của Bộ 

Tài chính) 

Số ..../BBTLHĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BIÊN BẢN NGHIÊM THU THANH LÝ HỢP ĐỒNG ĐẶT HÀNG 
Cung ứng và sử dụng dịch vụ cấp nước, tưới nước và tiêu nưóc 

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005 có hiệu lực 
từ ngày 01/01/2006; 

- Căn cứ Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi số 
32/2001/PL/ƯBTVQH 10 ngày 4/4/2001 và các văn bản hướng dẫn hiện hành; 

- Căn cứ Nghị định số 143/ 2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công 
trình thuỷ lợi; 

- Căn cứ Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 
28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh 
Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; 

- Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ 
về sản xuất và cung ứng sản phẩm công ích; 

- Căn cứ Thông tư số 178/2014/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2014 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về tài chính khi thực hiện đấu thầu, đặt 
hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công 
trình thuỷ lợi; 

- Căn cứ 

- Căn cứ Hợp đồng số ; 

- Căn cứ vào báo cáo kết quả sản xuất và cung ứng sản phẩm; 

- Căn cứ kết quả kiểm tra số lượng, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đặt 
hàng đủ tiêu chuấn. 

Hôm nay, ngày .... tháng... năm... chúng tôi gồm có: 

- Đại diện bên A: (cơ quan đặt hàng: ....) 

+ Địa chỉ: 
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+ Điện thoại: , Fax : 

+ Mã số thuế: 

+ Tài khoản: 

+ Do ông, bà: 

+ Chức vụ: làm đại diện 

- Đại diện bên B (doanh nghiệp ) 

+ Địa chỉ: 

+ Điện thoại: , Fax : 

+ Mã số thuế: 

+ Tài khoản: 

+ Do ông (bà): 

+ Chức vụ: làm đại diện 

Hai bên thống nhất nghiệm thu, thanh lý họp đồng đặt hàng cung ứng sản 
tưới tiêu và cấp nước như sau: 

- Số lượng sản phẩm theo họp đồng: 

- Số lượng sản phẩm đặt hàng đạt tiêu chuẩn được nghiệm thu: 

- Kinh phí trợ cấp (trợ giá): 

+ Kinh phí được trợ cấp (trợ giá) theo họp đồng: 

+ Kinh phí được trợ cấp (trợ giá) theo kết quả nghiệm thu: 

+ Kinh phí trợ cấp (trợ giá) đã được cấp ứng: 

+ Kinh phí trợ cấp (trợ giá) được cấp tiếp: 

+ Kinh phí trợ cấp (trợ giá) thừa nộp trả lại: 

- Ý kiến của cơ quan đặt hàng (bên A): .... 

- Ý kiến của cơ quan nhận đặt hàng (bên B): ... 

ĐẠI DIỆN BÊN A • ế 7 
(Kỷ tên & đóng dâu) 

ĐẠI DIỆN BÊN B • • 
(Kỷ tên & đỏng dâu) 


