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TTYT BẾN LỨC     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG KẾ TOÁN                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     

Số:  03 /BC-KTTC                       Bến Lức, ngày 04 tháng 10 năm 2018 
  
 

 

BÁO CÁO 

Sơ kết hoạt động 9 tháng  năm 2018 

 

 

 

Thực hiện kế hoạch số: 01/KH-TCKT ngày 03/01/2018 của phòng Tài 

Chính Kế Toán đã được giám đốc phê duyệt. Phòng Tài chính Kế Toán báo 

cáo kết quả hoạt động như sau 

 

I. Tình hình nhân sự: 

Tổng số cán bộ nhân viên:    12 biên chế 

Nhân sự tháng trước: 12 biên chế 

 Nhân sự hiện có: 11 biên chế 

 Thai sản: 01 người 

 Đi học: Không 

 Khác: Không 

 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

* Công việc chính: 

Lập các danh sách chi lương, phụ cấp lương, phụ cấp trực, chế độ ngoài 

giờ, công tác phí hàng tháng. 

Chuyển tiền các chế độ vào tài khoản cá nhân từng người 

Chuyển trả tiền các khỏa n hóa chất, vật tư, văn phòng phẩm, vật rẻ mau 

hỏng, xăng dầu………. phát sinh trong tháng. 

Theo dõi thu – chi, đôn đốc nhắc nhở các thành viên thu viện phí nộp tiền 

vào thủ quỹ hàng ngày. 

CNV mặc đồng phục có đeo bảng chức danh,  đảm bảo ngày giờ công 40 

giờ/ tuần,  tham gia đọc báo vào chiều thứ 2, 6 hàng tuần. 

Nhân viên trực phải có mặt tại khoa 24/24 giờ, không để xảy ra tiêu cực 

và sai sót về chuyên môn. 
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Đảm bảo thu đúng – chi đủ, đúng chế độ qui định, tập thể phòng thực hiện 

đúng các qui định chuyên môn . 

Giao ban và bàn giao giữa 2 tour trực vào 7 giờ sáng hàng ngày. 

  Họp Phòng hàng tháng vào trưa thứ 5 của tuần thứ 1 đầu tháng, ngoài 

ra có thể họp đột xuất khi cần thiết.  

 Thống kê báo cáo: theo qui định của Ban Giám đốc. 

  Báo cáo của Phòng cho phò ng KHTH vào ngày 05 hàng tháng. 

 Báo cáo các chương trình  đúng thời gian qui định. 

 

* Công việc khác (theo yêu cầu):  

Lập thủ tục đấu thầu trang phục y tế năm 2018. 

Lập các biểu báo cáo theo yêu cầu của đoàn kiểm toán về BHYT 

Nộp Báo cáo các khoản về tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN 

( theo biểu mẫu ) về Sở Y tế. 

 Lập dự toán bổ sung kinh phí đào tạo, kinh phí KCB người nghèo 

Lập dự toán bổ sung kinh phí 6 tháng cuối năm 2018. 

Lập dự toán năm 2019. 

Báo cáo Mẫu 54 Quí 2 năm 2018 

Thực hiện mở  thầu trang phục y tế năm 2018. 

Tiếp tục lập các biểu báo cáo theo yêu cầu của đoàn kiểm toán về BHYT 

Công khai biểu giá viện phí thực hiện.   

Lập thủ tục trợ cấp ốm đau, thai sản mới phát sinh 

 

Tham gia các phong trào thi đua: 

Tham gia các phong trào thi đua do cơ quan và công đoàn phát động 

  III. NHẬN XÉT:  

 * Mặt được: 

* Tổng thu: 34.575.506.632  đồng 

 Trong đó :  

 Thu viện phí: 32.134.911.632 đồng 

 Thu giữ xe: 622.935.000 đồng 

 Thu tiêm ngừa + KCB MT D : 343.884.000 đồng 

 Thu vốn vac xin : 1.444.776.000 đồng 

 Thu thuê mặt bằng : 29.000.000 đồng 
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* Hạn chế:  

 Do khách quan nguồn thu bị giảm do đoàn kiểm toán BHYT xuất toán 

các khoản về định mức găng tay, dung dịch lọc thận, dung dịch rửa tay, thu hồi 

khoản ngân sách cấp năm 2017. 

 

IV. KẾ HOẠCH QUÝ SAU:  

Bám sát vào kế hoạch năm đã được lãnh đạo phê duyệt và tiến độ công 

việc cần hoàn thành, phòng kế toán giám sát tăng cường, đôn đốc các khoản 

thu, tiết kiệm chi để tăng thu nhập nhân viên. 

Đôn đốc các khoa phòng thu đúng biểu giá, tính đúng, tính đủ không để 

thất thoát nguồn thu. 

Lập kế hoạch kiểm tra 9 tháng đầu năm 2018 Tuyến Xã, các khoa phòng 

về lĩnh vực phụ trách, nhắc nhở kịp thời các khoản thực hiện chưa đúng qui 

định. 

 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:  

Tiếp tục đề nghị Ban Giám đốc cho tách riêng bộ phận thu phí khu vực 

khoa khám bệnh ra khỏi khu vực phát thuốc BHYT . 

Đề nghị trang bị cho bộ phận thu viện phí 2 bộ máy vi tính mới ( do máy 

cũ cấu hình yếu ), hai đầu máy  quét toa, sửa lại hệ thống loa gọi tên bệnh 

nhân. 

         

Nơi nhận:       NGƯỜI BÁO CÁO 
- Ban giám đốc; 

- Phòng KHTH 

- Lưu phòng KT.          
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TTYT BẾN LỨC     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG KẾ TOÁN                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     

Số:  02    /BC-KTTC         Bến Lức, ngày 04  tháng 07  năm 2018 
  
 

 

BÁO CÁO 

Sơ kết hoạt động 6 tháng năm 2018 

 

 

 

Thực hiện kế hoạch số: 01/KH-TCKT ngày 03/01/2018 của phòng Tài 

Chính Kế Toán đã được giám đốc phê duyệt. Phòng Tài chính Kế Toán báo 

cáo kết quả hoạt động như sau 

I. Tình hình nhân sự: 

Tổng số cán bộ nhân viên:    11 biên chế 

Nhân sự tháng trước: 11 biên chế 

 Nhân sự hiện có: 11 biên chế 

 Thai sản: Không 

 Đi học: Không 

 Khác: Không 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

* Công việc chính: 

Lập các danh sách chi lương, phụ cấp lương, phụ cấp trực, chế độ ngoài 

giờ, công tác phí hàng tháng. 

Chuyển tiền các chế độ vào tài khoản cá nhân từng người 

Chuyển trả tiền các khỏa n hóa chất, vật tư, văn phòng phẩm, vật rẻ mau 

hỏng, xăng dầu………. phát sinh trong tháng. 

Theo dõi thu – chi, đôn đốc nhắc nhở các thành viên thu viện phí nộp tiền 

vào thủ quỹ hàng ngày. 

CNV mặc đồng phục có đeo bảng chức danh,  đảm bảo ngày giờ công 40 

giờ/ tuần,  tham gia đọc báo vào chiều thứ 2, 6 hàng tuần. 

Nhân viên trực phải có mặt tại khoa 24/24 giờ, không để xảy ra tiêu cực 

và sai sót về chuyên môn. 

Đảm bảo thu đúng – chi đủ, đúng chế độ qui định, tập thể phòng thực hiện 

đúng các qui định chuyên môn . 

Giao ban và bàn giao giữa 2 tour trực vào 7 giờ sáng hàng ngày. 
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  Họp Phòng hàng tháng vào trưa thứ 5 của tuần thứ 1 đầu tháng, ngoài 

ra có thể họp đột xuất khi cần thiết.  

 Thống kê báo cáo: theo qui định của Ban Giám đốc. 

  Báo cáo của Phòng cho phò ng KHTH vào ngày 05 hàng tháng. 

 Báo cáo các chương trình  đúng thời gian qui định. 

*Công việc khác (theo yêu cầu):  

Hoàn thành các thủ tục cần thiết như tờ trình, danh sách cụ thể chi tiết 

từng thành viên về trang phục y tế năm 2018. 

Chuẩn bị thủ tục đấu thầu trang phục y tế năm 2018  

Lập thủ tục trợ cấp ốm đau, thai sản mới phát sinh 

Tham gia các phong trào thi đua:  

Tham gia các phong trào thi đua do cơ quan và công đoàn phát động 

 

 III. NHẬN XÉT:  

 * Mặt được: 

 * Tổng thu: 21.413.578.057 đồng 

 Trong đó :  

Thu viện phí: 19.811.832.057 đồng  

Thu giữ xe: 322.264.000 đồng 

Thu tiêm ngừa + KCB MT D : 231.719.000 đồng 

Thu vốn vac xin : 1.018.763.000 đồng 

Thu thuê mặt bằng : 29.000.000 đồng  

 *Hạn chế: 

Những hạn chế trong quý: Nguồn thu giảm 1.552.189.943 do BHXH tỉnh 

chưa duyệt thanh toán phần kinh phí KCB của Quí 1 năm 2018 và Quí 3 

và Quí 4 năm 2017. 

IV. KẾ HOẠCH QUÝ SAU:  

Bám sát vào kế hoạch năm đã được lãnh đạo phê duyệt và tiến độ công 

việc cần hoàn thành, phòng kế toán giám sát tăng cường, đôn đốc các khoản 

thu, tiết kiệm chi để tăng thu nhập nhân viên. 

Đôn đốc các khoa phòng thu đúng biểu giá, tính đúng, tính đủ không để 

thất thoát nguồn thu. 

Lập kế hoạch kiểm tra 6 tháng đầu năm 2018 Tuyến Xã, các khoa phòng 

về lĩnh vực phụ trách, nhắc nhở kịp thời các khoản thực hiện chưa đúng qui 

định. 
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V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:  

Tiếp tục đề nghị Ban Giám đốc cho tách riêng bộ phận thu phí khu vực 

khoa khám bệnh ra khỏi khu vực phát thuốc BHYT . 

Đề nghị trang bị cho bộ phận thu viện phí 2 bộ máy vi tính mới ( do máy 

cũ cấu hình yếu ), hai đầu máy  quét toa, sửa lại hệ thống loa gọi tên bệnh 

nhân. 

 

         

Nơi nhận:       NGƯỜI BÁO CÁO 
- Ban giám đốc; 

- Phòng KHTH 

- Lưu phòng KT.          
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TTYT BẾN LỨC     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG KẾ TOÁN                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     

Số:  01  /BC-KTTC         Bến Lức, ngày  04   tháng  04   năm 2018 
  
 

 

BÁO CÁO 

Sơ kết hoạt động 3 tháng  năm 2018 

 

 

 

Thực hiện kế hoạch số: 01/KH-TCKT ngày 03/01/2018 của phòng Tài 

Chính Kế Toán đã được giám đốc phê duyệt. Phòng Tài chính Kế Toán báo 

cáo kết quả hoạt động như sau 

I. Tình hình nhân sự: 

Tổng số cán bộ nhân viên:    11 biên chế 

Nhân sự tháng trước: 11 biên chế 

 Nhân sự hiện có: 11 biên chế 

 Thai sản: Không 

 Đi học: Không 

 Khác: Không 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

* Công việc chính: 

Lập các danh sách chi lương, phụ cấp lương, phụ cấp trực, chế độ ngoài 

giờ, công tác phí hàng tháng. 

Chuyển tiền các chế độ vào tài khoản cá nhân từng người 

Chuyển trả tiền các khỏa n hóa chất, vật tư, văn phòng phẩm, vật rẻ mau 

hỏng, xăng dầu………. phát sinh trong tháng. 

Theo dõi thu – chi, đôn đốc nhắc nhở các thành viên thu viện phí nộp tiền 

vào thủ quỹ hàng ngày. 

CNV mặc đồng phục có đeo bảng chức danh,  đảm bảo ngày giờ công 40 

giờ/ tuần,  tham gia đọc báo vào chiều thứ 2, 6 hàng tuần. 

Nhân viên trực phải có mặt tại khoa 24/24 giờ, không để xảy ra tiêu cực 

và sai sót về chuyên môn. 

Đảm bảo thu đúng – chi đủ, đúng chế độ qui định, tập thể phòng thực hiện 

đúng các qui định chuyên môn . 

Giao ban và bàn giao giữa 2 tour trực vào 7 giờ sáng hàng ngày. 
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  Họp Phòng hàng tháng vào trưa thứ 5 của tuần thứ 1 đầu tháng, ngoài ra 

có thể họp đột xuất khi cần thiết.  

 Thống kê báo cáo: theo qui định của Ban Giám đốc. 

  Báo cáo của Phòng cho phò ng KHTH vào ngày 05 hàng tháng. 

 Báo cáo các chương trình  đúng thời gian qui định. 

* Công việc khác (theo yêu cầu):  

Tập hợp đầy đủ chứng từ, đối chiếu các sổ sách kế toán khớp đúng,  hoàn 

thành v à nộp báo cáo quyết toán quí 4 năm 2017. 

Nộp Báo cáo quyết toán năm 2017 về Sở Y tế. 

 III. NHẬN XÉT:  

 * Mặt được: 

* Tổng thu: 11.367.024.500 đồng 

 Trong đó :  

Thu viện phí: 10.751.112.500 đ  

Thu giữ xe: 147.332.000 đ 

Thu tiêm ngừa + KCB MT D : 103.792.000 đ 

Thu vốn vac xin : 364.788.000 đ 

 

IV. KẾ HOẠCH QUÝ SAU:  

Lập báo cáo biên chế và quỹ tiền lương tăng thêm do tăng mức lương tối 

thiểu từ 1.300.000 đồng  lên 1.390.000 đồng 

Lập báo cáo mức đóng BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN do tăng mức lương 

tối thiểu. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:  

Đề nghị Ban Giám đốc cho tách riêng bộ phận thu phí khu vực khoa khám 

bệnh ra khỏi khu vực phát thuốc BHYT. 

         

Nơi nhận:       NGƯỜI BÁO CÁO 
- Ban giám đốc; 

- Phòng KHTH 

- Lưu phòng KT.           
  

  


