
Mẫu biểu 04

 Diện tích 

tưới tiêu 

 Số đợt tưới  

tiêu đã 

nghiệm thu 

(đợt) 

 Ước số đợt 

tưới tiêu còn 

thực hiện 

(đợt) 

 Tỷ lệ (%) số 

đợt tưới tiêu đã 

nghiệm thu 

A B C 1 2 3 4 5=3/(3+4)*100 6=5

I Diện tích tưới tiêu Ha

1 Vụ Chiêm Ha

1.1 Diện tích lúa Ha

a. Tưới tiêu bằng động lực Ha

 - Chủ động Ha

b. Tưới tiêu trọng lực ảnh thưởng thủy triều Ha

 - Chủ động Ha

c. Tưới tiêu trọng lực kết hợp động lực hỗ trợ Ha

1.2 Mạ, màu, CCN Ha

a. Tưới tiêu bằng động lực Ha

 - Chủ động Ha

b. Tưới tiêu trọng lực ảnh thưởng thủy triều Ha

 - Chủ động Ha

c. Tưới tiêu trọng lực kết hợp động lực hỗ trợ Ha

2 Vụ mùa Ha

2.1 Diện tích lúa Ha

a. Tưới tiêu bằng động lực Ha

 - Chủ động Ha

b. Tưới tiêu trọng lực ảnh thưởng thủy triều Ha

 - Chủ động Ha

c. Tưới tiêu trọng lực kết hợp động lực hỗ trợ Ha

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐẶT HÀNG CỦA… ĐẾN THỜI ĐIỂM xx/xx/2021

(Kèm theo Văn bản số          /STC-TCDN ngày     /     /2021 của Sở Tài chính)
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thực hiện 

hợp đồng 

2.2 Mạ, màu, CCN Ha

a. Tưới tiêu bằng động lực Ha

 - Chủ động Ha

b. Tưới tiêu trọng lực ảnh thưởng thủy triều Ha

 - Chủ động Ha

c. Tưới tiêu trọng lực kết hợp động lực hỗ trợ Ha

2.3 Cây vụ đông Ha

a. Tưới tiêu bằng động lực Ha

 - Chủ động Ha

b. Tưới tiêu trọng lực ảnh thưởng thủy triều Ha

 - Chủ động Ha

c. Tưới tiêu trọng lực kết hợp động lực hỗ trợ Ha

3 Cây CN dài ngày, cây ăn quả, hoa, dược liệu Ha

  - Tưới tiêu bằng động lực (chủ động) Ha

 - Tưới tiêu trọng lực kết hợp động lực hỗ trợ Ha

4 Diện tích muối Ha

5 Diện tích nuôi trồng thuỷ sản Ha

 - Tưới tiêu bằng động lực Ha

 - Tưới tiêu trọng lực ảnh thưởng thủy triều Ha

6 Diện tích tiêu thoát nước mặt Ha

 - Tưới tiêu bằng động lực Ha

 - Tưới tiêu trọng lực ảnh thưởng thủy triều Ha

 - Tưới tiêu trọng lực kết hợp động lực hỗ trợ Ha

II Tổng giá trị hợp đồng 1.000 đ

III Kinh phí đã tạm ứng 1.000 đ

IV Kinh phí đề nghị thanh toán 1.000 đ
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