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TTYT BẾN LỨC     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG KTTC              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     

Số:  11  /BC-KTTC                  Bến Lức, ngày  05 tháng 12  năm 2018 

  

 

BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động Phòng Tài chính Kế Toán  tháng 11 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:    13 biên chế 

Nhân sự tháng trước: 13 biên chế 

 Nhân sự hiện có: 12 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. 

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):  

Báo cáo các khoản thu chi của Trạm y tế Thị trấn về Sở y tế để chuyển 

nguồn về TTYT do sáp nhập vào TTYT từ ngày 15/11/2018. 

Hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản lập báo cáo các nguồn thu – chi theo mẫu 

kiểm tra cuối năm. 

Tiếp tục nhắc nhở các trạm y tế, các khoa phòng về sai sót ( nếu có ) 

trong lĩnh vực tài chính. 

* Tham gia các phong trào thi đua:  

Tham gia thi Qui tắc ứng xử trong ngành y tế. 

 III. NHẬN XÉT:  

 * Tổng thu : 13.376.080.732 đồng 

 Trong đó :  

- Thu viện phí: 13.166.740.732 đ  

- Thu giữ xe: 92.080.000 đ 

- Thu tiêm ngừa + KCB MT D : 32.085.000 đ 

- Thu vốn vac xin : 85.175.000 đ 

IV. KẾ HOẠCH THÁNG SAU:  

In sổ sách theo qui định, kiểm tra, đối chiếu các sổ chi tiết và sổ tổng hợp 

chuẩn bị quyết toán năm 2018 khi hết niên độ ( ngày 31/12 ) 

Thanh toán các khoản kinh phí còn tạm ứng với kho bạc. 

Đối chiếu số dư các tài khoản tiền gởi với kho bạc. 

Đốc chiếu các khoản kinh phí còn lại tại kho bạc để xử lý kịp thời không 

để hủy dự toán. 

         

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 KTTC              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     

Số:  10  /BC-KTTC                  Bến Lức, ngày  02 tháng  11 năm 2018 

  

 

BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động Phòng Tài chính Kế Toán  tháng 10 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:  13 biên chế ( Tăng 01 do sáp nhập PKKVGĐ) 

Nhân sự tháng trước: 12 biên chế 

 Nhân sự hiện có: 12 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 khỏan 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 các báo cáo v à nộp báo cáo theo yêu cầu. 

Hoàn thiện các tiêu chí kiểm tra cuối năm 

Kiểm tra  cũng cố Tuyến Xã đạt các tiêu chí theo thang điểm kiểm tra cuối 

năm 2018 

* Tham gia các phong trào thi đua:  

Cử thành viên đại diện phòng Kế toán tham gia thi Qui tắc ứng xử trong 

ngành y tế. 

 

 III. NHẬN XÉT:  

* Tổng thu: 1.325.557.600 đồng 

 Trong đó :  

- Thu viện phí: 1.061.757.600 đ  

- Thu giữ xe: 108.900.000 đ 

- Thu tiêm ngừa + KCB MT D : 33.270.000 đ 

- Thu vốn vac xin : 103.630.000 đ 

- Thu thuê mặt bằng : 18.000.000 đ  

 

IV. KẾ HOẠCH THÁNG 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. 
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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 KTTC              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     

Số:  09  /BC-KTTC                  Bến Lức, ngày  04 tháng  10 năm 2018 

  

 

BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động Phòng Tài chính Kế Toán tháng 09 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. 

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 các báo cáo v à nộp báo cáo. 

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:  

* Tổng thu: 2.484.738.075 đồng 

 Trong đó :  

- Thu viện phí: 2.228.107.075 đ  

- Thu giữ xe: 86.873.000 đ 

- Thu tiêm ngừa + KCB MT D : 33.084.000 đ 

- Thu vốn vac xin : 136.674.000 đ 

IV. KẾ HOẠCH THÁNG SAU:  

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

việc cần hoàn thành, khoa/phòng đưa ra những việc cần thực hiện cho phù 

hợp 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:  

Đề xuất, kiến nghị những việc có liên quan đến điều kiện và tiến độ hoàn 

thành công việc trong tháng tiếp theo. 

         

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 KTTC              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     

Số:  08  /BC-KTTC                  Bến Lức, ngày  04 tháng  09 năm 2018 

  

 

BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động Phòng Tài chính Kế Toán  tháng 08 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 ( Tăng 01 do sáp nhập phòng 

Dân số vào TTYT Huyện ) 

Nhân sự tháng trước: 11 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):  

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:  

* Tổng thu: 9.339.631.300 đồng 

 Trong đó :  

- Thu viện phí: 9.078.948.300 đ  

- Thu giữ xe: 107.564.000 đ 

- Thu tiêm ngừa + KCB MT D : 39.336.000 đ 

- Thu vốn vac xin : 113.783.000 đ 

* 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 THÁNG 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. 
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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. 

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 KTTC              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     

Số:  07  /BC-KTTC                  Bến Lức, ngày  02 tháng  08 năm 2018 

  

 

BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động Phòng Tài chính Kế Toán  tháng 07 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: 10 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 khỏan 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):  

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 

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:  

 * Tổng thu: 1.337.559.200 đồng 

 Trong đó :  

- Thu viện phí:  1.016.024.200 đ  

- Thu giữ xe: 106.234.000 đ 

- Thu tiêm ngừa + KCB MT D : 39.745.000 đ 

- Thu vốn vac xin : 175.556.000 đ 

* 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 THÁNG 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. 
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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. 

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 KTTC              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     

Số:  06  /BC-KTTC                  Bến Lức, ngày  04 tháng  07 năm 2018 

  

 

BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động Phòng Tài chính Kế Toán  tháng 06 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:  

 * Tổng thu: 1.247.496.000 đồng 

 Trong đó :  

- Thu viện phí: 959.940.000đ  

- Thu giữ xe: 64.252.000 đ 

- Thu tiêm ngừa + KCB MT D : 42.092.000đ 

- Thu vốn vac xin : 157.212.000 đ 

- Thu thuê mặt bằng : 24.000.000đ  

IV. KẾ HOẠCH THÁNG SAU:  

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

việc cần hoàn thành, khoa/phòng đưa ra những việc cần thực hiện cho phù 

hợp 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:  

Đề xuất, kiến nghị những việc có liên quan đến điều kiện và tiến độ hoàn 

thành công việc trong tháng tiếp theo. 

         

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 KTTC              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     

Số:  05  /BC-KTTC                  Bến Lức, ngày  05 tháng  06 năm 2018 

  

 

BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động Phòng Tài chính Kế Toán  tháng 05 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. 

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

có thể họp đột xuất khi cần thiết.  
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 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 báo cáo nguồn thu và số chi ngân sách về Sở Y tế. 

Nộp Báo cáo danh sách biên chế có mặt về Sở Y tế. 

Lập dự toán trang phục y tế năm 2018 của tất cả các hệ Dự phòng, hệ 

Điều trị, Phòng khám khu vực Gò Đen, Tuyến Xã về Sở Y tế trình phê duyệt đấu 

thầu. 

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 

như tổ chức về nguôn, hội thi hái hoa dân chủ……… 

 III. NHẬN XÉT:  

 * Tổng thu: 7.435.239.557 đồng 

 Trong đó :  

- Thu viện phí: 7.188.419.557 đ  

- Thu giữ xe: 59.106.000 đ 

- Thu tiêm ngừa + KCB MT D : 42.710.000 đ 

- Thu vốn vac xin : 145.004.000 đ 

IV. KẾ HOẠCH THÁNG 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.          
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TTYT BẾN LỨC     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG KTTC              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     

Số:  04  /BC-KTTC                  Bến Lức, ngày  02 tháng  05 năm 2018 

  

 

BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động Phòng Tài chính Kế Toán  tháng 04 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. 

* 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:  

 * Tổng thu: 1.132.099.000 đồng 

 Trong đó :  

- Thu viện phí: 912.360.000 đ  

- Thu giữ xe: 51.574.000 đ 

- Thu tiêm ngừa + KCB MT D : 43.125.000 đ 

- Thu vốn vac xin : 120.040.000 đ 

- Thu thuê mặt bằng : 5.000.000 đ  

         

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 KTTC              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     

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

  

 

BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động Phòng Tài chính Kế Toán  tháng 03 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 hàng ngày, 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 báo cáo quyết toán quí 4 năm 2017. 

Báo cáo quyết toán năm 2017. 

*Tham gia các phong trào thi đua:  

 III. NHẬN XÉT:  

 *Tổng thu: 1.288.293.400 đồng 

 Trong đó :  

- Thu viện phí: 1.089.532.400 đ  

- Thu giữ xe: 53.419.000 đ 

- Thu tiêm ngừa + KCB MT D : 36.436.000 đ 

- Thu vốn vac xin : 108.906.000 đ 

IV. KẾ HOẠCH THÁNG SAU:  

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

việc cần hoàn thành,  

 

         

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 KTTC              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     

Số:  02  /BC-KTTC                  Bến Lức, ngày 05 tháng  03 năm 2018 

  

 

BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động Phòng Tài chính Kế Toán  tháng 02 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: 

1  . 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 hàng ngày, 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. 

2  . Công việc khác (theo yêu cầu):  

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

thành báo cáo quyết toán quí 4 năm 2017. 

B áo c áo quy ết toán năm 2017. 

         

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 KTTC              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     

Số:    01  /BC-KTTC                  Bến Lức, ngày  05  tháng 02 năm 2018 

  

 

BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động Phòng Tài chính Kế Toán  tháng 01 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: 

1 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 hàng ngày, 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. 

2 Công việc khác (theo yêu cầu):  

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

bị hoàn thành báo cáo quyết toán quí 4 năm 2017. 

Tập huấn chế độ kế toán mới ( Hưởng, Thủy ) 

 III. KẾ HOẠCH THÁNG SAU:  

Hoàn thành  báo cáo quy ết t oán  năm 2017  

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:  

Đề xuất, kiến nghị những việc có liên quan đến điều kiện và tiến độ hoàn 

thành công việc trong tháng tiếp theo. 

         

Nơi nhận:       NGƯỜI BÁO CÁO 

- Ban giám đốc; 

- Phòng KHTH 

- Lưu phòng KT.           

  

        


