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SỞ Y TẾ THANH HÓA 

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN 
 

 

Số:    134    /KH-BVYDCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Thanh Hóa, ngày   10 tháng  6  năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của    Bệnh viện Y dược cổ 

truyền tỉnh Thanh Hóa năm 2022 
 

 
Thực hiện quy định của Sở Y tế Thanh Hóa về việc thực hiện tiết kiệm chống 

lãng phí hàng năm; 

Thực hiện Quyết định số  160  /QĐ-BV ngày  07 tháng  6  năm 2022 của 

Giám đốc Bệnh viện về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2022 của Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa. 

Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa xây dựng kế hoạch thực hành 

tiết kiệm chống lãng phí của đơn vị và triển khai thực hiện năm 2022, cụ thể như 

sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

Mục tiêu của thực hành tiết kiệm chống lãng phí viết tắt ( THTK, CLP) năm 

2021 tiếp tục đẩy mạnh THTK, CLP trong mọi hoạt động tại Bệnh viện tạo chuyển 

biến rõ rệt trong công tác THTK, CLP với những kết quả cụ thể mang lại, lợi ích 

chung cho đơn vị trong chi tiêu, sử dụng nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, máy 

móc, trang thiết bị, vật tư tiêu hao. Kết hợp với nâng cao chất lượng Bệnh viện, 

thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ 

bệnh nhân. 

- Tất cả các công chức, viên chức, NLĐ thuộc Bệnh viện thực hiện nghiêm 

túc và có hiệu quả, gắn với điều kiện của đơn vị mang lại lợi ích thiết thực cho đơn 

vị. 

- Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, NLĐ có phẩm chất đạo đức, có 

năng lực và trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 

Nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, NLĐ trong công tác thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí, không để xảy ra tình trạng lãng phí tại đơn vị. 

2. Yêu cầu 

- Đẩy mạnh việc THTK, CLP trong năm 2022 để đảm bảo hoàn thành các chỉ 

tiêu kế hoạch khám chữa bệnh, công tác tuyến, xây dựng màng lưới YHCT trong 

toàn tỉnh 

- Coi công tác THTK, CLP là trách nhiệm của cấp uỷ Chi bộ, Ban giám đốc, 

người đứng đầu, CBCC và toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị để tạo 
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chuyển biến tích cực có thể đo lượng được bằng con số cụ thể trong THTK, CLP. 

- THTK, CLP phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước gắn 

với nhiệm vụ phát triển của đơn vị. 

- THTK, CLP phải tiến hành đồng bộ với các hoạt động phòng chống tham 

nhũng, cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đồng thời 

phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn của đơn vị. 

- THTK, CLP phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, mọi lúc, ở tất cả 

các bộ phận khoa, phòng trong đơn vị. 

3. Nhiệm vụ trọng tâm 

Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch THTK, CLP năm 2022 được xác định là 

nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Đây là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng 

lợi kế hoạch phát triển chung của Ngành Y tế năm 2022, tạo cơ sở để hoàn thành 

các mục tiêu chỉ tiêu được giao; nội dung chi tiết như sau: 

- Siết chặt kỷ luật tài chính- ngân sách , thực hiện việc thu chi tài chính được 

ngân sách cấp đúng quy định; thực hiện tiết kiệm trong tất cả các nội dung chi tiêu 

ngân sách. 

- Thực hiện quản lý sử dụng, khai thác tài sản công một cách có hiệu quả 

đúng quy định, tránh tối đa việc sử dụng lãng phí không hiệu quả. 

- Thực hiện tốt công tác bố trí, sắp xếp nhân lực theo vị trí việc làm, nâng cao 

hiệu quả sử dụng  nhân lực, thời gian làm việc. 

- Thực hiện quyền tự chủ một phần theo Quy định của UBND tỉnh và Sở Y tế, 

xây dựng phương án sử dụng trài sản công vào mục đích kinh doanh hoặc cho thuê 

nhằm mục đích tăng nguồn thu, để tái đầu tư phục vụ bệnh nhân. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, quán triệt Luật THTK, CLP, chương trình 

tổng thể của UBND tỉnh về THTK, CLP nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, 

tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác THTK, CLP trong đội ngũ công chức, 

viên chức, NLĐ trong đơn vị. 

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí 

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, văn bản của 

trung ương, UBND, Sở Y tế; trong đó tập trung vào các văn bản như: Luật Thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 

08/9/2014 của Chính phủ; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của 
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Chính phủ; Thông tư 129/2017/TT-BTC ngày 04/7/2017 của Bộ Tài Chính. 

- Rà soát lại các văn bản liên quan đến chế độ, định mức, chỉ tiêu sử dụng, 

con người, vật tư, tài chính, nguồn lực và cơ sở vật chất trong đơn vị làm cơ sở cho 

việc THTK, CLP. 

2. Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước 

- Quản lý và sử dụng tiết kiệm kinh phí hoạt động thường xuyên trong dự toán 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng định 

mức chi tiêu và và chế độ tài chính hiện hành. Quản lý chặt chẽ các khoản thu và 

nội dung chi từ nguồn thu, không được để ngoài sổ sách kế toán, đồng thời thực 

hiện chế độ báo cáo tài chính theo đúng quy định hiện hành. 

- Thực hiện đúng chế độ chi tiêu ngân sách, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ 

năm 2022 đảm bảo yêu cầu tiết kiệm tối đa trong sử dụng kinh phí, nhất là các 

khoản chi như: Tổ chức lễ hội, hội nghị, tập huấn, tiếp khách...; thực hiện các biện 

pháp phù hợp, hiệu quả để tiết kiệm triệt để chi phí mua vật tư tiêu hao, thuốc men, 

VPP, trang thiết bị sử dụng điện, nước, điện thoại, xăng xe ô tô, vật rẻ mau hỏng, 

công tác phí, tàu xe đi phép, chế độ đi học, khen thưởng, chế độ ưu đãi thu hút cán 

bộ chuyên ngành lao và các chi phí khác. 

- Các đoàn thể và cá nhân trong trường có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài 

sản, trang thiết bị được nhà trường giao đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm và có 

hiệu quả theo quy định. 

- Phòng Tài chính - Kế toán, phối hợp với phòng KHTH, phòng Điều dưỡng 

,phòng TCHC tham mưu cho Ban Giám đốc chỉ đạo các Khoa, Phòng trong 

toàn Bệnh viện thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về THTK, CLP; 

thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị. 

- Tăng cường công tác tự kiểm tra tài chính nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả 

của việc sử dụng ngân sách Nhà nước. 

3. Trong xây dựng, sửa chữa nhỏ, mua sắm tài sản, quản lý và sử dụng 

phương tiện, thiết bị làm việc trong đơn vị 

- Giao phòng Tài chính - Kế toán,khoa Dược,phòng TCHC rà soát, kiểm kê, 

quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài sản, phương tiện, thiết bị làm việc hiện có. 

- Việc mua sắm, sửa chữa tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc phải 

đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, đúng quy định pháp luật 

về đấu thầu, thẩm định giá và pháp luật có liên quan; không sử dụng tài sản, 

phương tiện, trang thiết bị làm việc công vào việc riêng. 

- Việc nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất sử dụng kinh phí NSNN phải 

đảm bảo đúng định mức tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

ban hành. 

- Khi có yêu cầu thật cần thiết về sửa chữa nhỏ Bệnh viện tổ chức tham khảo 

và chào hàng cạnh tranh với nhiều nhà thầu xây dựng uy tín và chọn lựa nhà thầu 

và phương án tiết kiệm nhất mới triển khai thực hiện, xây dựng quy trình sửa chữa, 

xây dựng cơ bản chặt chẽ. 
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4. Việc mua thuốc men, vật tư y tế tiêu hao 

- Giao Phòng Tài chính - Kế toán, phòng TCHC, Khoa Dược; Tổ cung ứng, 

Tổ thẩm định mua sắm thực hiện quy trình phối hợp tham mưu Ban lãnh đạo Bệnh 

viện. 

- Bệnh viện thực hiện mua thuốc men, dụng cụ, vật tư tiêu hao, trang thiết bị y 

tế thông qua Hội đồng thuốc và điều trị của đơn vị để xác định chính xác nhu cầu, 

khi đã xác định chủ trương mua thông qua kết quả trúng thầu chung của Sở Y tế, 

nếu mua ngoài danh mục trúng thầu thì thực hiện đúng nguyên tắc đấu thầu công 

khai, chào giá cạnh tranh để tiến hành mua theo đúng qui định. 

5. Việc sử dụng tiết kiệm, vật rẻ mau hỏng, văn phòng phẩm 

- Giao phòng Điều dưỡng rà soát, kiểm kê, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu 

quả, tiết kiệm rẻ mau hỏng, văn phòng phẩm trong đơn vị. 

- Thông qua quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 Bệnh viện đã xây dựng định 

mức thông qua ý kiến thống nhất từ tập thể tất cả các khoa, phòng, bộ phận đảm 

bảo đánh giá, dự trù số lượng đúng nhu cầu thực tế, với tinh thần tiết kiệm tối đa; 

Bệnh viện đã xây dựng qui trình mua sắm vật tư y tế, văn phòng phẩm và quy trình 

thanh toán,. để tăng cường công tác quản lý mua sắm, thuốc men, vật tư y tế tiêu 

hao, văn phòng phẩm, vật rẻ mau hỏng một cách chặt chẽ. 

- Các khoa phòng khi dự trù mua sắm yêu cầu phòng TCHC, khoa Dược, 

Phòng Điều dưỡng tổ chức kiểm tra, kiểm kê số lượng vật rẻ mau hỏng, văn phòng 

phẩm đã mua lần trước xem xét số lượng rồi mới trình LĐ duyệt mua. 

6. Việc sử dụng điện thoại 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 quy định định mức về chi khoán cho các 

đầu số điện thoại cố định và di động đã được thông qua tại Hội nghị cán bộ viên 

chức                          năm 2022. Định mức khoán cho từng máy theo yểu cầu và đặc điểm công 

việc cụ thể, được toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động   nhất trí thông qua. 

Nếu khoa, phòng, bộ phận sử dụng quá định mức phải tự trả số tiền vượt đó. 

7. Việc sử dụng điện, nước, điện thoại, xăng xe, máy phát điện dự phòng 

- Hạn chế tối đa việc sử dụng các thiết bị điện không cần thiết, tạo thói 

quen cho mỗi cán bộ, viên chức, người lao động và bệnh nhân, người nhà bệnh 

nhân có ý thức tắt các thiết bị điện khi không cần thiết sử dụng. 

- Sử dụng nước sinh hoạt phải thật tiết kiệm: sử dụng vừa đủ và đúng mục 

đích, không sử dụng nước bừa bãi và không đúng mục đích. Thường xuyên kiểm tra 

hệ thống dẫn nước, tránh để rò rỉ. Đặc biệt ý thức sử dụng nước ở các nhà vệ sinh. 

- Căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị, quy định của Nhà nước quy định về 

định mức, tiêu chuẩn sử dụng điện thoại trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Y tế. 

Hàng     năm, Bệnh viện xây dựng Quy chế Chi tiêu nội bộ trong đó đã xây dựng định 

khoán cước điện thoại, văn phòng phẩm phù họp với điều kiện thực tế. 

- Chỉ sử dụng điện thoại vào giải quyết công việc của cơ quan, tuyệt đối 
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không sử dụng điện thoại trong việc riêng của cá nhân. Nếu khoa, phòng, bộ phận 

sử dụng quá định mức phải tự trả số tiền vượt đó. 

a) Nhiệm vụ nhân viên điện nước 

- Kiểm tra đánh giá tình trạng hư hỏng của thiết bị điện, máy móc phải kỹ 

càng, có sự đánh giá của 02 nhân viên điện nước trước khi đề nghị sửa chữa hay 

mua mới để thay thế; không tự ý một mình đánh giá hỏng hóc và tự ký xác nhận hư 

hỏng với LĐ khoa, phòng; chỉ đề xuất thay thế các thiết bị điện nước khi không thể 

sửa chữa được còn lại nếu còn tận dụng được thì phải sửa chữa để tiếp tục sử dụng. 

- Mỗi quý hoặc đột xuất nếu cần nhân viên điện nước báo cáo LĐ Phòng 

TCHC xin ý kiến đi kiểm tra thực tế tất cả các phòng bệnh nhân điều trị về tình 

hình sử dụng điện, nước, tình trạng điện nước để có biện pháp chấn chỉnh nếu có 

hiện tượng bệnh nhân nấu nướng, lạm dụng điện trong phòng bệnh hay tình trạng 

hư hỏng, mất an toàn về điện nước. 

- Theo dõi đồng hồ tổng điện nước hàng tuần và báo cáo số lượng tiêu 

dùng vào ngày giao ban thứ 6. 

- Tất cả vật tư thiết bị hư hỏng sau khi thay mới NV kỹ thuật phải thu lại đồ 

cũ để Phòng hành chính kiểm tra nhập kho; ( trừ bóng đèn neon). 

- Bảo dưỡng máy định kỳ; kiểm tra nước, nhớt, bình điện, đồng hồ thường 

xuyên và trước khi nổ máy. 

- Theo dõi việc chạy máy phát điện định kỳ ghi chép sổ sách ngày chạy, 

thời gian chạy có nhân viên bảo vệ xác nhận thời gian chạy thực tế. 

b) Nhiệm vụ nhân viên lái xe 

- Thực hiện việc bảo dưỡng xe định kỳ đúng quy định tránh hư hỏng do lỗi 

chủ quan gây tốn kém kinh phí cơ quan khắc phục sửa chữa. 

- Thường xuyên tự rửa xe tại vòi nước cơ quan; thực hiện rửa xe tại tiệm theo 

qui chế chi tiêu nội bộ 2022. Nếu có phát sinh ngoài tiêu chuẩn qui định thì phải 

được sự đồng ý của LĐ phòng. 

- Thay nhớt máy định kỳ: Lái xe tự thực hiện (đã được tính vào định mức 

xăng xe) 

- Tắt đèn nhà xe sau khi ra khỏi gara. 

- Trường hợp để xe hỏng do vô ý thức trách nhiệm như khô nhớt máy, 

nhớt cầu, hộp số, khô két nước, dầu thắng thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi 

hoàn số tiền đã bỏ ra sửa chữa. 

8. Việc sử dụng điện chiếu sáng, mạng máy chủ, máy tính 

a) Nhiệm vụ nhân viên bảo vệ 

- Bật và tắt đèn hàng lang, sảnh chung, đèn quang cảnh sân vườn đúng theo 

qui định; khi phát hiện bể, rò rỉ nước, hư hỏng điện phải báo ngay cho nhân viên 

điện nước kể cả ngày nghỉ để khắc phục ngay tránh gây thất thoát nước, hay cháy 

nổ, hư hỏng về điện. 

- Khi không có người trong phòng bảo vệ tắt các thiết bị điện không cần thiết; 
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tránh tình trạng sử dụng nhiều thiết bị điện cùng lúc gây lãng phí. 

- Theo dõi các thông báo họp tại Hội trường trên zalo bệnh viện hoặc chỉ đạo 

của lãnh đạo để chủ động bật hoặc tắt đèn quạt ngay trước và sau khi cuộc họp kết 

thúc. 

- Hàng ngày nhân viên bảo vệ chịu trách nhiệm đi kiểm tra tất cả các khoa 

giám sát việc sử dụng điện, nước; tuyệt đối không được để bệnh nhân và người 

nhà sử dụng bếp điện, quạt điện và các thiết bị sử dụng điện của bệnh viện vì bất cứ 

lý do gì. Nếu phát hiện sử dụng bếp điện, quạt.... thì bảo vệ lập biên bản 

- Thu giữ tại khoa, hoặc kho hành chính để trả lại sau khi bệnh nhân ra viện. 

- Giám sát sau giờ làm việc: sau khi hết giờ làm việc 5 phút ( buổi trưa và 

buổi chiều), nhân viên bảo vệ tổ chức tuần tra, giám sát các phòng của Khối Hành 

chính. Kiểm tra và phát hiện việc tắt quạt, đèn, máy vi tính của từng phòng, bộ 

phận. 

b) Nhiệm vụ nhân viên CNTT mạng máy tính 

- Cài chế độ nghỉ chờ từ 05 đến 10 phút nếu không sử dụng cho tất cả máy 

chủ và máy tính để tiết kiệm điện. 

- Kiểm tra đánh giá tình trạng hư hỏng của máy tính phải kỹ càng, có biên bản 

kiểm tra, có chữ ký của nhân viên kỹ thuật và đơn vị sử dụng trước khi đề nghị LĐ 

duyệt mua thay thế; không tự ý một mình đánh giá tình trạng hỏng hóc và đề xuất 

thay thế linh kiện máy tính; thiết bị nào còn tận dụng được thì phải sửa chữa để tiếp 

tục sử dụng không thay mới. 

- Thống kê sô số lượng linh kiện thay thế, sửa chữa hàng tháng của các bộ 

phận sử dụng máy tính, máy photocopy, modem, mạng dây internet. 

c) Nhiệm vụ Lãnh đạo các Khoa, Phòng 

- Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở tất cả nhân viên, cán bộ, người lao động tại 

khoa, phòng, bệnh nhân và người nhà đối với các khoa lâm sàng không được dùng 

điện nước của cơ quan để nấu cơm, nước, dùng quạt riêng tại bệnh viện. 

- Tổ chức đi kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng và an toàn điện, nước mỗi 

tuần 01 lần; nếu có vấn đề gì cần khắc phục, sửa chữa về điện nước báo ngay cho 

Phòng Hành chính khắc phục ngay; lập biên bản kết quả kiểm tra lưu tại khoa. 

- Đối với các khoa lâm sàng: khi phát hiện các sự cố về điện nước ngoài giờ 

hành chính thì cán bộ được phân công trực phải báo ngay trưởng tua trực và lãnh 

đạo trực để thông báo cho các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm xử lý. 

9. Việc quản lý Hệ thống xử lý chất thải lỏng 

- Cán bộ phụ trách quản lý nhà xử lý chất thải lỏng: Tiết kiệm hóa chất, theo 

dõi kiểm tra, ghi sổ sách đầy đủ ngày, giờ 

- Phòng TCHC, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn phối hợp phòng TCKT ký hợp 

đồng định kỳ hàng năm bảo dưỡng thiết bị; ký hợp đồng giám sát môi trường.... 

10. Quản lý vận hành hệ thống lò hơi 

- Xây dựng định mức tiêu thụ nhiên liệu  
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- Phòng TCHC phối hợp phòng TCKT ký hợp đồng định kỳ hàng năm để 

kiểm định, bảo dưỡng thiết bị; 

11.Việc thực hiện giờ giấc, kỷ luật lao động 

- Nâng cao trách nhiệm của Ban Giám đốc, Phòng Tổ chức hành chính trong 

quản lý cán bộ, viên chức và người lao động; phối hợp Công đoàn bệnh viện tăng 

cường kiểm tra, giám sát thực hiện nội quy, quy chế, các quy định về thời gian làm 

việc, về sử dụng thời gian lao động, kỷ luật lao động, phê bình nghiêm khắc các 

trường hợp vi phạm kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật. 

- Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức và người lao động phù hợp với 

năng lực, tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức và người lao động phát huy hết khả 

năng, lao động sáng tạo, làm việc hiệu quả thường xuyên. Không được sử dụng 

thời gian làm việc vào việc riêng. 

- Bệnh viện thực hiện nghiêm nội quy, giờ giấc, kỷ luật lao động không để 

lãng phí ngày giờ công; tránh đi trễ về sớm; đưa vào nội quy nếu đi trễ và về sớm 

trong vòng 15 phút một ngày và 02 lần trong một tháng thì bình bầu thi đua xuống 

loại C. 

- Bệnh vện xây dựng đề án vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 

sau khi được phê duyệt thực hiện theo đúng đề án; 

- Lắp đặt hệ thống camera theo dõi toàn bộ các khu vực trong toàn Bệnh viện 

để đảm bảo giám sát an ninh và hoạt động tại tất cả khu vực Bệnh viện. 

12 Việc thực hiện sử dụng xe ô tô, công tác, hội họp, tập huấn 

- Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ 2022 có định mức về tàu xe, cụ thể cho 

từng đối tượng, kết hợp đi chung nếu điều kiện cho phép để tránh lãng phí không 

cần thiết. 

- Khi có 02 cán bộ trở lên đi công tác ở hai địa điểm gần nhau thì phải kết hợp 

điều xe ô tô để tiết kiệm xăng xe và công tác phí. 

- Theo dõi lệnh điều xe hàng ngày cho xe cứu thương chuyển viện; lập sổ theo 

dõi kiểm tra chặt chẽ chống thất thoát lãng phí. 

- Tiết kiệm sử dụng kinh phí trong quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở. 

- Thực hiện đúng quy định hiện hành và nâng cao hiệu quả trong việc mua 

sắm thuốc men, vật tư tiêu hao; gắn việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo quy 

định của Nhà nước; đảm bảo thực hiện có hiệu quả lộ trình cải cách tiền lương.... 

- Thực hiện tốt Kế hoạch nâng cao chất lượng Bệnh viện đi đôi với công tác 

cải cách hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh đem lại sự hài 

lòng cho người bệnh và nguồn thu cho đơn vị. 

13. Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy định tại Nghị định số 60 /2021/NĐ-

CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sư nghiệp công  lập. 

- Tổ chức sắp xếp tinh giảm biên chế đối với một số vị trí ( trên tổng số biên 
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chế hiện có) theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, trên cơ sở rà soát mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ và vị trí việc làm của từng viên chức, NLĐ. Khó khăn hiện nay 

của đơn vị là do số lượng bác sỹ thiếu nhiều so với chỉ tiêu ( do không tuyển đủ 

trong một thời gian dài). 

- Từng bước thực hiện đổi mới phương thức quản lý ngân sách nhà nước 

theo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 

2015, cụ thể qua các tiêu chí sau: 

+ Việc lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tổ chức quán triệt các qui định của Đảng và 

Nhà nước về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

+ Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công: 

 Triển khai thực hiện tốt Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành; Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn 

định mức và chế độ quy định đảm bảo tiết kiệm. 

+ Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên. 

Thực hiện tối đa việc sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm; ban hành các quy định 

đi kèm với chế tài nhằm kiểm tra đánh giá và theo dõi chỉ số công tơ điện để có 

phương án xử lý việc tiêu thụ điện hàng tuần 

+ Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động: Quản lý chặt chẽ số 

lượng biên chế sự nghiệp hiện có; thực hiện tinh giảm theo tỷ lệ quy định trên 

tổng sô hiện có đối với một số vị trí không đáp ứng yêu cầu công việc được giao. 

 Sắp xếp tinh gọn đầu mối các khoa, phòng bộ phận để giảm đầu mối đảm 

bảo giải quyết công việc khoa học, nhanh chóng, hiệu quả. 

+ Trong quản lý, sử dụng vốn tài sản của Nhà nước tại đơn vị. 

(Đính kèm Bảng tiêu chí đánh giá kết quả thnc hành tiet kiệm) 

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK,CLP tại Bệnh viện 

- Cấp ủy đảng và Lãnh đạo đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo một 

cách quyết liệt công tác triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình hành thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu 

cơ quan trong việc chỉ đạo điều hành cũng như tổ chức thực hiện một cách có 

hiệu quả công tác cải cách thủ thục hành chính; thực hiện quy chế dân chủ. 

- Bám sát các mục tiêu, yêu cầu của Bộ Tài chính, Bộ Y tế về thực hiện thực 

hành tiết kiệm chống lãng phí để đưa ra các biện pháp cụ thể hơn, tích cực hơn, từ 

đó có được những kết quả tiết kiệm kinh phí hiệu quả, tăng nguồn thu cho 

đơn vị và  nâng thu nhập cho CB-VC & NLĐ. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung Luật thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

năm 2013, Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính 
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phủ; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 

cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, quán triệt, học tập; đồng thời, kết 

hợp với các đợt thi đua, phát động phong trào phấn đấu thực hiện tốt tiết kiệm, 

chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phù hợp với tình hình thực 

tế tại đơn vị. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến khám, điều trị bệnh tại Bệnh viện qua 

các hình thức: loa phát thanh, văn bản treo tại các bảng thông tin trong bệnh viện, 

đăng tải website bệnh viện kế hoạch tuyên truyền thực hành tiết kiệm chống lãng 

phí của đơn vị. 

- Hàng tháng, tổ chức quán triệt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí kết họp trong cuộc họp giao ban lãnh đạo các Khoa, Phòng toàn viện 

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình THTK, CLP; 

bảo vệ người cung cấp thông tin chống lãng phí; chú trọng tăng cường vai 

trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức , triển 

khai THTK, CLP tại Bệnh viện. 

3. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, củng cố kỷ cương, nề nếp cơ 

quan, đơn vị 

- Xây dựng quy chế giám sát của cán bộ, viên chức, các tổ chức đoàn thể 

trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của Nhà 

nước. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong đơn vị, tránh 

chồng chéo. 

- Quan hệ, giao tiếp và giải quyết công việc với bệnh nhân,người nhà 

bệnh nhân, khách liên hệ công tác nhanh chóng, không gây phiền hà, lãng phí thời 

gian. 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo. 

- Củng cố kỷ cương, nề nếp làm việc; xây dựng kế hoạch công tác hợp lý, 

khoa học; sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc. 

4. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí gắn với biện pháp thi đua 

- Phòng TCHC tăng cường thường xuyên kiểm tra việc sử dụng điện, nước 

tại tất cả các Khoa, Phòng trong toàn bệnh viện. 

- Phòng TCHC phối với phòng KHTH  có trách nhiệm kiểm tra về chuyên  

môn như theo dõi lịch công tác, họp, giảng dạy, tập huấn đào tạo chuyên môn 

được tổ chức tại hội trường bệnh viện. 
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- Phòng Tài chính Kế toán có trách nhiệm tăng cường công tác quản lý chi 

tiêu tài chính, sử dụng tài sản công đảm bảo đúng mục đích hiệu quả, tiết kiệm. 

- Kết quả kiểm tra, giám sát cùng với kết quả thực hiện phong trào thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí là cơ sở để đánh giá xếp loại thi đua cho tập thể 

và cá nhân. Qua đó kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, 

đồng thời xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm quy định về THTK, CLP. 

5. Tăng cường thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, 

CLP 

- Giám đốc Bệnh viện chỉ đạo tổ chức thực hiện việc công khai theo đúng 

quy định của Luật THTK, CLP và các văn bản khác. 

- Chú trọng thực hiện công khai việc sử dụng ngân sách nhà nước và 

các nguồn tài chính được giao, công khai mức thu viện phí theo quy định của Bộ 

Y tế và UBND tỉnh ...thực hiện công khai tại Website của Bệnh viện. 

- Công khai các nội dung thuộc diện phải công khai theo quy định như 

nguồn ngân sách được cấp hàng năm, chi đầu tư mua sắm, xây dựng, sửa chữa, 

chi đào tạo, đề tài nghiên cứu khoa học, chi thường xuyên, lương, thưởng, chế 

độ trực, độc hại, phục ấp ưu đãi...... 

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, ban thanh tra nhân dân, thanh tra thủ 

trưởng tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện công khai dân chủ trong hoạt 

động THTK, CLP. 

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm qui định 

về THTK, CLP. 

- Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành các quy định về 

THTK, CLP để kịp thời phát hiện và ngăn ngừa ( nếu có khi mới manh nha) để 

có thể nhanh chóng cảnh báo, ngăn chặn có hiệu quả ngay từ đầu tránh thất thoát 

tài sản Nhà nước, cụ thể tập trung kiểm tra một số nội dung sau: 

+ Quản lý sử dụng trụ sở làm việc 

+ Mua sắm trang bị, sử dụng phương tiện xe cộ, trang thiết bị làm việc, 

mua sắm thuốc men, sửa chữa trang thiết bị máy móc y tế, vật tư tiêu hao... 

+ Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, viên chức 

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), gắn kết THTK, CLP với 

công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng 

- Xây dựng kế hoạch CCHC chi tiết, phù hợp với điều kiện và thực tế của 

đơn vị, chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CCHC gắn với 

triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch nâng cao chất lượng bệnh viện là cơ sở 

để giảm phiền hà, thủ tục cho người bệnh, góp phần minh bạch hoá hoạt động 

của đơn vị, giảm các tiêu cực, nhũng nhiễu có thể xảy ra. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Chi bộ, lãnh đạo Bệnh viện chỉ đạo Ban chấp hành công đoàn, Ban thanh 

tra nhân dân, Chi đoàn thanh niên, thanh tra thủ trưởng phối hợp tổ chức tuyên 

truyền giáo dục, giám sát công tác tiết kiệm chống lãng phí trong cơ quan để 

kịp thời uốn nắn phòng ngừa vi phạm ( nếu có). 

2. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ bệnh viện;  

3. Thực hiện tốt công tác công khai trong theo quy định  

4. Lãnh đạo các khoa, phòng tổ chức tuyên truyền phổ biến nội dung kế 

hoạch THTK, CLP năm 2022 cho toàn thể viên chức, NLĐ được biết và thực 

hiện có hiệu quả. 

5. Giao cho Phòng TCHC, Phòng TCKT, Phòng KHTH, phối hợp các tổ 

chức đoàn thể và Ban thanh tra nhân dân theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện kế hoạch, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch THTK, 

CLP cho Ban lãnh đạo Bệnh viện theo quy định. 

Trên đây là kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Bệnh viện Y 

dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa năm 2022, đề nghị lãnh đạo các khoa, phòng 

nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện, trong quá trình thực hiện có khó khăn 

vướng mắc kịp thời báo cáo về Phòng TCHC để tồng hợp đề nghị Ban lãnh đạo 

xem xét, nghiên cứu giải quyết 

 

Nơi gửi: 
- Sở Y tế TH ( Báo 

cáo); 

- Ban giám đốc BV 

- Các khoa phòng 

- Lưu VT, TCKT 
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BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT 

KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG CHI THƯỜNG XUYÊN 

TẠI BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ 

TRUYỀN TỈNH THANH HÓA 
(Đính kèm ke hoạch số        /KH-BV, ngày     / 6   /2022 của Bệnh viện Y 

dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa 

ĐVT: Nghìn đồng 

STT Nội dung/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Số KP tiết 

kiệm 
Điểm 
tối đa 

 Tổng cộng (A+B+C) 78 

A. Một số tiêu chí tiết kiệm trong chi thường xuyên 

(A=I+II) 

48 

I Kết quả tiết kiệm một số chỉ tiêu cụ thể 23.500 48 

1 Chi sách, báo, tạp chí 500 6 

2 Chi cước phí thông tin liên lạc 2.000 6 

3 Chi sử dụng điện 2.000 6 

4 Chi xăng, dầu 2.000 6 

5 Chi sử dụng nước 2.000 6 

6 Chi tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp 2.000 6 

7 Chi tiếp khách, khánh tiết, lễ hội, lễ kỷ niệm 3.000 6 

8 Chi mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị làm 
việc, phương tiện thông tin liên lạc 

10.000 6 

 
 

9 

Chi thực hiện các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền 

giao (bao gồm: kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột 

xuất được cấp có thẩm quyền giao; kinh phí thực hiện 

các Đề án, Chương trình được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt) 

 

II Việc thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế Số chỉ tiêu 

 

1 

Kết quả thực hiện chỉ tiêu giảm biên chế sự nghiệp 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo kế hoạch, chỉ 

tiêu được cấp có thẩm quyền giao 

 

 Thực hiện, đúng kế hoạch, chỉ tiêu theo quy định  

 Không thực hiện đúng kế hoạch, chỉ tiêu theo quy 
định 

 

 

 

 
2 

Kết quả thực hiện chấm dứt số hợp đồng lao động không 

đúng quy định trong đơn vị sự nghiệp công lập (đơn vị 

không có hợp đồng lao động không đúng quy định hoặc 

đơn vị đã tự bảo đảm tự chủ tài chính thì được điểm tối 

đa chỉ tiêu này): Đơn vị sự nghiệp công lập có trách 

nhiệm xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu giảm số hợp đồng lao 

động không đúng quy định để 
làm căn cứ chấm điểm chỉ tiêu này. 

 

 Thực hiện đúng kế hoạch, chỉ tiêu theo quy định  
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STT Nội dung/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Số KP tiết 

kiệm 
Điểm 
tối đa 

 Không thực hiện đúng kế hoạch, chỉ tiêu theo quy 
định 

 

 
B. 

Kết quả tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên được 

giao thực hiện chế độ tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp 

công lập (loại trừ số kinh phí đã thực hiện 
tiết kiệm để cải cách tiền lương) 

 
Tỷ lệ % 

 
30 

1 Tiết kiệm dưới 5% so với dự toán kinh phí được giao 5% 10 

2 
Tiết kiệm trên 5% đến 9% so với dự toán kinh phí 
được giao 

<5% 20 

3 Tiết kiệm trên 9% so với dự toán kinh phí được giao <9% 30 

C. 
Đánh giá việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế 
độ trong chi thường xuyên 

Số 
lần sai 

1 
Có khoản chi bị Kho bạc nhà nước từ chối thanh toán 
do chi sai định mức, tiêu chuẩn, chế độ. 

01 -5 

2 
Có khoản chi bị cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm 
toán phát hiện chi sai định mức, tiêu chuẩn, chế độ. 

01 -5 

3 
Có trường hợp khác bị phát hiện chi sai định mức, 
tiêu chuẩn, chế độ. 

01 -5 

Ghi chú: Căn cứ dn toán thu-chi năm 2021  để lấy cơ sở so sánh tính tỷ lệ 

điểm theo bảng trên 

 


	I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
	2. Yêu cầu
	- Đẩy mạnh việc THTK, CLP trong năm 2022 để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch khám chữa bệnh, công tác tuyến, xây dựng màng lưới YHCT trong toàn tỉnh
	- Coi công tác THTK, CLP là trách nhiệm của cấp uỷ Chi bộ, Ban giám đốc, người đứng đầu, CBCC và toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị để tạo chuyển biến tích cực có thể đo lượng được bằng con số cụ thể trong THTK, CLP.
	3. Nhiệm vụ trọng tâm
	II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ
	2. Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước
	- Quản lý và sử dụng tiết kiệm kinh phí hoạt động thường xuyên trong dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng định mức chi tiêu và và chế độ tài chính hiện hành. Quản lý chặt chẽ các khoản thu và nội dung chi từ...
	- Thực hiện đúng chế độ chi tiêu ngân sách, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 đảm bảo yêu cầu tiết kiệm tối đa trong sử dụng kinh phí, nhất là các khoản chi như: Tổ chức lễ hội, hội nghị, tập huấn, tiếp khách...; thực hiện các biện pháp phù hợ...
	- Các đoàn thể và cá nhân trong trường có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị được nhà trường giao đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả theo quy định.
	- Phòng Tài chính - Kế toán, phối hợp với phòng KHTH, phòng Điều dưỡng ,phòng TCHC tham mưu cho Ban Giám đốc chỉ đạo các Khoa, Phòng trong toàn Bệnh viện thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về THTK, CLP; thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị.
	- Tăng cường công tác tự kiểm tra tài chính nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc sử dụng ngân sách Nhà nước.
	4. Việc mua thuốc men, vật tư y tế tiêu hao
	- Giao Phòng Tài chính - Kế toán, phòng TCHC, Khoa Dược; Tổ cung ứng, Tổ thẩm định mua sắm thực hiện quy trình phối hợp tham mưu Ban lãnh đạo Bệnh viện.
	- Bệnh viện thực hiện mua thuốc men, dụng cụ, vật tư tiêu hao, trang thiết bị y tế thông qua Hội đồng thuốc và điều trị của đơn vị để xác định chính xác nhu cầu, khi đã xác định chủ trương mua thông qua kết quả trúng thầu chung của Sở Y tế, nếu mua ng...
	5. Việc sử dụng tiết kiệm, vật rẻ mau hỏng, văn phòng phẩm
	- Giao phòng Điều dưỡng rà soát, kiểm kê, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm rẻ mau hỏng, văn phòng phẩm trong đơn vị.
	- Thông qua quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 Bệnh viện đã xây dựng định mức thông qua ý kiến thống nhất từ tập thể tất cả các khoa, phòng, bộ phận đảm bảo đánh giá, dự trù số lượng đúng nhu cầu thực tế, với tinh thần tiết kiệm tối đa; Bệnh viện đã xây...
	- Các khoa phòng khi dự trù mua sắm yêu cầu phòng TCHC, khoa Dược, Phòng Điều dưỡng tổ chức kiểm tra, kiểm kê số lượng vật rẻ mau hỏng, văn phòng phẩm đã mua lần trước xem xét số lượng rồi mới trình LĐ duyệt mua.
	a) Nhiệm vụ nhân viên điện nước
	c) Nhiệm vụ Lãnh đạo các Khoa, Phòng
	- Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở tất cả nhân viên, cán bộ, người lao động tại khoa, phòng, bệnh nhân và người nhà đối với các khoa lâm sàng không được dùng điện nước của cơ quan để nấu cơm, nước, dùng quạt riêng tại bệnh viện.
	- Tổ chức đi kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng và an toàn điện, nước mỗi tuần 01 lần; nếu có vấn đề gì cần khắc phục, sửa chữa về điện nước báo ngay cho Phòng Hành chính khắc phục ngay; lập biên bản kết quả kiểm tra lưu tại khoa.
	- Đối với các khoa lâm sàng: khi phát hiện các sự cố về điện nước ngoài giờ hành chính thì cán bộ được phân công trực phải báo ngay trưởng tua trực và lãnh đạo trực để thông báo cho các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm xử lý.
	9. Việc quản lý Hệ thống xử lý chất thải lỏng
	- Cán bộ phụ trách quản lý nhà xử lý chất thải lỏng: Tiết kiệm hóa chất, theo dõi kiểm tra, ghi sổ sách đầy đủ ngày, giờ
	12 Việc thực hiện sử dụng xe ô tô, công tác, hội họp, tập huấn
	III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
	1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK,CLP tại Bệnh viện
	- Cấp ủy đảng và Lãnh đạo đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo một cách quyết liệt công tác triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình hành thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc ...
	- Bám sát các mục tiêu, yêu cầu của Bộ Tài chính, Bộ Y tế về thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí để đưa ra các biện pháp cụ thể hơn, tích cực hơn, từ đó có được những kết quả tiết kiệm kinh phí hiệu quả, tăng nguồn thu cho đơn vị và  nâng thu...
	4. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với biện pháp thi đua
	- Phòng TCHC tăng cường thường xuyên kiểm tra việc sử dụng điện, nước tại tất cả các Khoa, Phòng trong toàn bệnh viện.
	- Phòng TCHC phối với phòng KHTH  có trách nhiệm kiểm tra về chuyên  môn như theo dõi lịch công tác, họp, giảng dạy, tập huấn đào tạo chuyên môn được tổ chức tại hội trường bệnh viện.
	- Phòng Tài chính Kế toán có trách nhiệm tăng cường công tác quản lý chi tiêu tài chính, sử dụng tài sản công đảm bảo đúng mục đích hiệu quả, tiết kiệm.
	- Kết quả kiểm tra, giám sát cùng với kết quả thực hiện phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là cơ sở để đánh giá xếp loại thi đua cho tập thể và cá nhân. Qua đó kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời xử lý những...
	5. Tăng cường thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP
	- Giám đốc Bệnh viện chỉ đạo tổ chức thực hiện việc công khai theo đúng quy định của Luật THTK, CLP và các văn bản khác.
	- Chú trọng thực hiện công khai việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao, công khai mức thu viện phí theo quy định của Bộ Y tế và UBND tỉnh ...thực hiện công khai tại Website của Bệnh viện.
	- Công khai các nội dung thuộc diện phải công khai theo quy định như nguồn ngân sách được cấp hàng năm, chi đầu tư mua sắm, xây dựng, sửa chữa, chi đào tạo, đề tài nghiên cứu khoa học, chi thường xuyên, lương, thưởng, chế độ trực, độc hại, phục ấp ưu ...
	- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, ban thanh tra nhân dân, thanh tra thủ trưởng tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện công khai dân chủ trong hoạt động THTK, CLP.
	- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm qui định về THTK, CLP.
	- Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành các quy định về THTK, CLP để kịp thời phát hiện và ngăn ngừa ( nếu có khi mới manh nha) để có thể nhanh chóng cảnh báo, ngăn chặn có hiệu quả ngay từ đầu tránh thất thoát tài sản Nhà nước, cụ thể t...
	+ Quản lý sử dụng trụ sở làm việc
	+ Mua sắm trang bị, sử dụng phương tiện xe cộ, trang thiết bị làm việc, mua sắm thuốc men, sửa chữa trang thiết bị máy móc y tế, vật tư tiêu hao...
	+ Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, viên chức
	6. Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), gắn kết THTK, CLP với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng
	- Xây dựng kế hoạch CCHC chi tiết, phù hợp với điều kiện và thực tế của đơn vị, chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CCHC gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch nâng cao chất lượng bệnh viện là cơ sở để giảm phiền hà, th...
	IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG CHI THƯỜNG XUYÊN

