
TTYT HUYỆN BẾN LỨC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

PHÒNG KẾ TOÁN                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

   Số:  04 /BC-TCKT                                Bến Lức, ngày 05 tháng 12  năm 2018  

 

BÁO CÁO 

Tổng kết công tác năm 2018  

Phương hướng, kế hoạch công tác năm 2019 

  

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 : 

1. Về cơ cấu nhân sự và cơ cấu tổ chức hoạt động của Phòng Kế 

toán : 

Tổng số nhân sự được phân bổ : 13 biên chế 

Tổng số nhân sự hiện có :  12 biên chế 

Đi học : không 

Thai sản : 01 người 

 Phòng Kế toán gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó phòng  và 11 nhân 

viên được phân công nhiệm vụ theo mô tả công việc đã được lãnh đạo phê 

duyệt 

 Phòng Kế toán hoạt động theo sự phân công của Ban Giám đốc và 

phối hợp tốt với các khoa, phòng khác trong hoạt động chuyên môn. 

2. Về thuận lợi và khó khăn 

Những thuận lợi, khó khăn Phòng Kế toán đã trải qua trong quá trình 

triển khai các hoạt động trong năm 2018. 

 Thuận lợi : 

Được sự quan tâm từ Ban Giám đốc trên mọi lĩnh vực đã tạo điều 

kiện từ trang thiết bị, máy móc, phương tiện đến việc học tập nâng cao 

nghiệp vụ chuyên môn về lĩnh vực Kế toán. 

 Khó khăn :  

Nhân sự thiếu so với công việc hàng ngày, còn thiếu phòng làm việc 

riêng biệt ( còn ghép chung bộ phận phát thuốc BHYT của khoa dược) 

chưa sắp xếp nghĩ bù trực phù hợp, nhân viên chưa chuyên nghiệp ( 



do công việc quá nhiều ) kiêm nhiệm nhiều việc khác nhau nên chưa 

phân công riêng biệt theo từng chức danh ( như kế toán thanh toán 

phải kiêm trực thu viện phí, kế toán tổng hợp thu phải tham gia trực 

……., ) 

Phần I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2018 

1. Báo cáo các kết quả đã đạt được:  

1.1. Các hoạt động chuyên môn thực hiện tại PhòngKế toán : 

* 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.  

 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. 

1.2. Các hoạt động về nghiên cứu khoa học thực hiện tại khoa/phòng 

Căn cứ vào đề tài nghiên cứu khoa học mà Phòng Kế toán đăng ký với 

phòng TCCB từ đầu năm Trưởng phòng đã phân công người giám sát theo dõi 



các đề tài nghiên cứu khoa học này. Việc thực hiện thường xuyên,  tạo điều kiện 

để cán bộ nhân viên thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác 

1.3. Các hoạt động đào tạo nhân viên của PhòngKế toán 

Cử 4 nhân viên tham gia lớp đào tạo Nghiệp vụ kế toán viên 

Cử Phạm Thị Thủy tham gia lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng ( dự phòng 

thay thế Kế toán trưởng về hưu ). 

1.4. Tham gia các phong trào của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Phụ 

nữ 

Tham gia hoạt động hái hoa dân chủ, các phong trào thi đua như nấu ăn 

ngày 8/3, họp mặt ngày 20/10, tham gia thi Qui tắc ứng xử trong ngành Y tế. 

2. Đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện 

2.1 Kết quả đạt được: ( Số liệu 11 tháng năm 2018 ) 

* Tổng thu: 49.122.615.964  đồng 

 Trong đó :  

 Thu viện phí: 46.430.211.964 đồng 

 Thu giữ xe: 834.303.000 đồng 

 Thu tiêm ngừa : 141.795.000 đồng 

 Thu KCB Metadol  : 267.445.000 đồng 

 Thu vốn vac xin : 1.401.861.000 đồng 

 Thu thuê mặt bằng : 47.000.000 đồng 

22 Hạn chế, tồn tại: 

 Những hạn chế trong năm: 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. 

 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. 

3. Kiến nghị 

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. 

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

khám bệnh ra khỏi khu vực phát thuốc BHYT . 



Phần II 

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 

 

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

1. Mục tiêu 

Căn cứ tình hình hoạt động chuyên môn của Phòng Kế toán đưa ra các 

mục tiêu phù hợp 

2. Chỉ tiêu  

Căn cứ theo báo cáo tổng kết của Bệnh viện năm 2018 

Căn cứ theo yêu cầu phát triển tại Phòng Kế toán đưa ra các chỉ tiêu phù 

hợp với tình hình thực tế 

* Bổ sung thêm biên chế do người cũ đã nghĩ hưu và sắp nghĩ hưu 

* Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về lĩnh vực kế toán để nắm 

bắt kịp thời các chế độ, chính sách thay đổi. 

II. CÁC GIẢI PHÁP 

Dựa trên các chỉ tiêu và mục tiêu đã đề ra, cần đưa ra các giải pháp thực 

hiện để hoàn thành tốt mục tiêu hay chỉ tiêu đã đề ra 

III. LỊCH TIẾN HÀNH 

ST

T 
Nội dung công việc Thời gian Thực hiện 

Người hỗ 

trợ - giám 

sát 

Kết quả 

dự kiến 

01 Lập KH Tháng 

01/2019 

H ưởng Tập thể    

phòng Kế 

toán 

Có KH cụ thể 

02 Triển khai KH T 01/2019  Kiều Trang Có KH và biên 

bản 

03 Chế độ báo cáo tháng 5 tây/tháng H ưởng 

Nhân,Thuỷ, 

Nhớ,   Trang 

Tập thể    

phòng Kế 

toán 

Báo cáo   đủ, 

đúng thời gian 

04 Báo cáo sơ kết, tổng 

kết 

Quí 1,2,3,4 H ưởng 

Nhân,Thuỷ, 

Nhớ, Trang 

Tập thể    

phòng Kế 

toán 

Có báo 

cáo 



05 Giao ban hàng ngày 7giờ/ mỗi 

ngày  

Nhân viên 

trực thu viện 

phí 

Hưởng Có biên bản 

06 Họp khoa, sơ kết, tổng 

kết. 

Tuầ n thứ 4 

của  tháng 

H ưởng 

Nhân,Thuỷ, 

Nhớ, Trang 

Tập thể    

phòng Kế 

toán 

Có BC và biên 

bản họp 

07 Chấm công khoa Mỗi ngày   

làm việc  

Cẩm Tú Hưởng Bảng chấm công 

đúng quy  định 

 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt 

động năm 2019 của Phòng Kế toán. 

 

Nơi nhận: 

- Ban giám đốc; 

- Gởi KHTH; 

- Lưu: PKT. 

                

TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

 

 

 

  



TTYT HUYỆN BẾN LỨC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

PHÒNG KẾ TOÁN                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

   Số:  04 /BC-TCKT                                Bến Lức, ngày 05 tháng 12  năm 2018  

 

BÁO CÁO 

Tổng kết công tác năm 2018  

Phương hướng, kế hoạch công tác năm 2019 

  

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 : 

3. Về cơ cấu nhân sự và cơ cấu tổ chức hoạt động của khoa/phòng : 

Tổng số nhân sự được phân bổ : 13 biên chế 

Tổng số nhân sự hiện có :  12 biên chế 

Đi học : không 

Thai sản : 01 người 

 Phòng Kế toán gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó phòng  và 11 nhân 

viên được phân công nhiệm vụ theo mô tả công việc đã được lãnh đạo phê 

duyệt 

 Phòng Kế toán hoạt động theo sự phân công của Ban Giám đốc và 

phối hợp tốt với các khoa, phòng khác trong hoạt động chuyên môn. 

4. Về thuận lợi và khó khăn 

Những thuận lợi, khó khăn Khoa/phòng đã trải qua trong quá trình triển 

khai các hoạt động trong năm 2018. 

 

Phần I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2018 

 

1. Báo cáo các kết quả đã đạt được:  

1.1. Các hoạt động chuyên môn thực hiện tại khoa/phòng 



Cần thể hiện đầy đủ trong báo cáo các chương trình của khoa/phòng phụ 

trách (ví dụ: khoa Sản cần thể hiện các chương trình như CSSKSS, DD,.. hay 

khoa KSBT, YTCC cần nêu đầy các chương trình phụ trách) 

1.2. Các hoạt động về nghiên cứu khoa học thực hiện tại khoa/phòng 

Căn cứ số đề tài nghiên cứu khoa học mà khoa/phòng đăng ký với phòng 

TCCB từ đầu năm mà trưởng khoa/phòng phân công người giám sát theo dõi 

các đề tài nghiên cứu khoa học này. Có thể nghi nhận việc có thực hiện và tạo 

điều kiện để cán bộ nhân viên thực hiện ra sao 

1.3. Các hoạt động đào tạo nhân viên của khoa/phòng 

(VD: Số lượng cán bộ hiện đang tham gia hoặc tốt nghiệp các lớp đào 

tạo ngắn hạn dài hạn, học bằng kính phí của bệnh viện hay tự túc...). 

1.4. Tham gia các phong trào của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Phụ 

nữ 

(VD: tham gia những phong trào nào của Công đoàn, Đoàn TN, Phụ 

nữ...phát động). 

2. Đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện 

Căn cứ vào chỉ tiêu thực hiện, mục tiêu chất lượng năm 2018 và kết quả 

đã thực hiện trong năm 2018 để đánh giá kết quả thực hiện của khoa/phòng 

mình trong năm 2018. 

(VD: đạt % so với kế hoạch hoạt động của năm 2018....% tăng, giảm so 

với năm 2017) 

Các Khoa/phòng cũng cần nêu ra những công việc chưa thực hiện được 

so với kế hoạch của năm 2018 đã thông qua. 

2.1 Kết quả đạt được: 

.................................... 

22 Hạn chế, tồn tại: 

................................. 

3. Kiến nghị 

Khoa/phòng đưa ra kiến nghị với Ban Lãnh đạo viện đồng thời cũng đề 

bạt phương án của Khoa/phòng mình để có biện pháp khắc phục. 

Lưu ý: Báo cáo cần thể hiện đầy đủ, chi tiết, cụ thể, nên có các số liệu 

viện dẫn về hoạt động đã triển khai thực hiện. Số liệu báo cáo được tính từ 

tháng 1/12/2017 -  30/11/2018. 

Phần II 

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 



 

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

1. Mục tiêu 

Căn cứ tình hình hoạt động chuyên môn của khoa/phòng mà đưa ra các 

mục tiêu phù hợp 

2. Chỉ tiêu  

Căn cứ theo báo cáo tổng kết của Bệnh viện năm 2018 

Căn cứ theo yêu cầu phát triển tại khoa/phòng  đưa ra các chỉ tiêu phù 

hợp với tình hình thực tế 

Ghi chú: Có thể thay đổi hoặc cập nhât thêm chỉ tiêu của bệnh viện 

được thông qua trong hội nghị cán bộ công chức năm 2019 

II. CÁC GIẢI PHÁP 

Dựa trên các chỉ tiêu và mục tiêu đã đề ra, cần đưa ra các giải pháp thực 

hiện để hoàn thành tốt mục tiêu hay chỉ tiêu đã đề ra 

III. LỊCH TIẾN HÀNH 

Nội dung hoạt động cụ thể 
Thời gian 

thực hiện 
Người thực hiện 

   

   

   

   

   

   

 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt 

động năm 2019 của phòng KHTH. 

 

Nơi nhận: 

- Ban giám đốc; 

- Gởi KHTH; 

- Lưu: khoa/phòng. 

                

     TRƯỞNG KHOA 

 

 



 

 

 

 

  

 


