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KẾ HOẠCH  

CÔNG TÁC NĂM 2023 

 

 Căn cứ chức năng nhiệm vụ được UBND tỉnh và ngành giao. Trung tâm 

Điều trị và Nuôi dưỡng PHCN bệnh nhân tâm thần xây dựng Kế hoạch triển 

khai nhiệm vụ công tác năm 2023, với những nội dung cụ thể sau: 

I. Kế hoạch triển khai nhiệm vụ từng quý trong năm: 

Thời 

gian 
Nội dung công việc 

Quý I 

- Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid -19, và các 

loại dịch bệnh mới phát sinh. 

- Tổ chức tốt các hoạt động phong trào thi đua lập thành tích chào 

mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 

3/2/2023) và đón Tết nguyên đán Quý Mão. 

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung  Quy chế tự chủ tự chịu trách nhiệm về tổ 

chức biên chế và chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý sử dụng tài sản công;... 

- Công khai dự toán ngân sách Nhà nước;  phân bổ dự toán năm 

2023; quản lý chặt chẽ công tác tài chính kế toán theo đúng quy định. 

- Công khai kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị phục 

vụ công tác. 

 - Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022. 

- Xây dựng phương án tiết kiệm trong chi thường xuyên năm 2023. 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí và tổ chức thực hiện nghiêm túc. 

- Xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 
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- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2022. 

- Tiến hành mua sắm tài sản phục vụ công tác cơ quan theo dự toán 

giao năm 2023. 

- Lập kế hoạch dự trù mua thuốc phục vụ công tác điều trị bệnh 

nhân. 

- Thực hiện quản lý chặt chẽ công tác tài chính kế toán, đảm bảo 

kinh phí cho cơ quan hoạt động. 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; đăng ký công tác thi đua - 

khen thưởng năm 2023. 

- Kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, bố trí sắp xếp viên chức các 

phòng chuyên môn phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực công 

tác, đáp ứng vị trí việc làm theo quy định; Xét nâng bậc lương 

thường xuyên, nâng lương trước thời hạn quý I cho viên chức đủ 

điều kiện tiêu chuẩn. 

- Ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP  ngày 

30/12/2022 của Chính phủ, đối với lao động hợp đồng làm một số loại 

công việc tại đơn vị. 

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao 

động và bệnh nhân theo đúng quy định hiện hành. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

cho viên chức, người lao động và bệnh nhân. 

- Tổ chức thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, an toàn phòng chống 

cháy, nổ trong đơn vị. 

- Phân công viên chức, người lao động  thường trực thực hiện nhiệm 

vụ; Phân công lực lượng dân quân tự vệ, viên chức các phòng 

chuyên môn, phối hợp với bảo vệ chuyên trách thường trực trong 

dịp tết Nguyên đán. 

- Thực hiện chế độ báo cáo, thông tin,... theo quy định. 
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- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới viên 

chức, người lao động.  

- Thực hiện tốt công tác quản lý, điều trị và nuôi dưỡng PHCN cho 

những đối tượng tâm thần đang được quản lý và nuôi dưỡng tập 

trung tại Trung tâm. 

- Phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện tâm thần tỉnh trong công tác 

khám, điều trị bệnh nhân tâm thần. 

- Tổ chức tốt công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh ( 

phun hóa chất khử khuẩn, diệt côn trùng, phát quang bụi rậm, khơi 

thông cống rãnh, xử lý rác thải, chất thải y tế,...) 

- Tổ chức nghiệm thu các hạng mục công trình cải tạo sửa chữa 

Trung tâm đưa vào sử dụng theo đúng quy định. 

Quý II 

- Tổ chức các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, 

các sự kiện lịch sử trọng đại của Đất nước như: Giỗ Tổ Hùng Vương 

(mùng 10 tháng 3 âm lịch); 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, 

thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); 68 năm Ngày Chiến 

thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2023); 133 năm Ngày sinh Chủ 

tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023). 

- Thực hiện chế độ Thông tin, Báo cáo,... theo quy định. 

- Thực hiện quản lý chặt chẽ công tác tài chính kế toán, đảm bảo 

kinh phí cho cơ quan hoạt động. 

- Thực hiện tốt công tác cán bộ, đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách 

đối với viên chức và người lao động. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý, điều trị, nuôi dưỡng và PHCN cho 

bệnh nhân. 

- Tổ chức thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường phòng chống 

dịch bệnh. 

- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid -19, và các loại 

dịch bệnh mới phát sinh. 
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- Tổ chức thực hiện đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn 

trong đơn vị. 

Quý III 

- Tổ chức phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, các sự 

kiện lịch sử trọng đại của Đất nước, của tỉnh, và của ngành như: 78 

năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 

19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023); 76 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ 

(27/7/1947 - 27/7/2023). 78 năm ngày thành lập ngành Lao động – 

Thương binh Xã hội (28/8/1945 – 28/8/2023). 

- Tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công 

tác 6 tháng cuối năm 2023. 

- Thực hiện chế độ Thông tin, Báo cáo,... theo quy định. 

- Thực hiện quản lý chặt chẽ công tác tài chính kế toán, đảm bảo 

kinh phí cho cơ quan hoạt động. 

- Thực hiện tốt công tác cán bộ, đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách 

đối với công chức, viên chức và người lao động theo đúng quy định. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý, điều trị, nuôi dưỡng và PHCN cho 

bệnh nhân. 

- Tổ chức thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường phòng chống 

dịch bệnh. 

- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid -19, và các loại 

dịch bệnh mới phát sinh. 

- Tổ chức thực hiện đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn 

trong đơn vị. 

Quý IV 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo... theo quy định. 

- Thực hiện quản lý chặt chẽ công tác tài chính kế toán, cân đối 

nguồn kinh phí tiến hành mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác 

chuyên môn, vật tư, tư trang phục vụ bệnh nhân. 
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- Tổ chức thực hiện việc kiểm kê tài sản theo đúng quy định. 

- Tổ chức xây dựng và ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn việc 

kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân và tổ chức 

họp kiểm điểm, đánh giá, đề xuất xếp loại đơn vị, đề xuất xếp loại 

viên chức lãnh đạo quản lý Trung tâm;  kiểm điểm, đánh giá, xếp 

loại các phòng chuyên môn; viên chức, người lao động và công tác 

thi đua khen thưởng năm 2023 đảm bảo theo đúng quy định. 

- Thực hiện kê khai tài sản đối với đối tượng thuộc diện phải kê khai. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý, điều trị, nuôi dưỡng và PHCN cho 

bệnh nhân. 

- Tổ chức thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường phòng chống 

dịch bệnh. 

- Tổ chức thực hiện đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn 

trong đơn vị. 

 

 

II. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

1. Công tác Hành chính – Tổng hợp 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát viên chức, người lao động trong thực 

hiện nhiệm vụ. 

- Thực hiện tốt công tác tham mưu đề xuất trong việc soạn thảo các văn 

bản, báo cáo đầy đủ, kịp thời; Làm tốt công tác hành chính quản trị, công tác 

văn thư, kho - quỹ; Cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác điều trị 

và lương thực, thực phẩm, chất đốt,... phục vụ công tác nuôi dưỡng bệnh nhân 

theo quy định. 

 - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid - 19  

và các loại dịch bệnh mới phát sinh theo chỉ đạo của tỉnh; Sở Y tế và Sở Lao 

động - TBXH. 
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- Xây dựng kế hoạch tổ chức tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho 

CBVC và bệnh nhân đầy đủ, đảm bảo vui vẻ, an toàn tiết kiệm. 

- Tổ chức tiếp nhận đối tượng vào quản lý, điều trị và nuôi dưỡng tập 

trung theo quy định. 

- Thực hiện quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử nội bộ đảm bảo 

phong phú nội dung và đúng quy định. Sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều 

hành và phần mềm chứng thư số đạt hiệu quả. 

- Thường xuyên kiểm tra đường điện, nước, trang thiết bị phục vụ công 

tác chuyên môn, khắc phục và sửa chữa kịp thời khi bị hư hỏng. 

- Tăng cường công tác bảo vệ tuần tra canh gác đảm bảo an ninh trật tự cơ 

quan, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, công tác bảo mật trong đơn vị. 

* Công tác tài chính: 

- Tiếp tục rà soát sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản 

lý tài sản của đơn vị và thực hiện nghiêm túc. 

- Thực hiện quản lý chặt chẽ công tác tài chính kế toán, chấp hành nghiêm 

túc Luật ngân sách Nhà nước, thu – chi đúng nguyên tắc, thanh quyết toán đúng 

quy định; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống thất thoát. 

* Công tác tổ chức cán bộ: 

- Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ: Đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, 

bổ nhiệm, công tác đánh giá phân loại, thi đua, khen thưởng, kỷ luật,... thực hiện 

đầy đủ các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức; Xét nâng lương 

thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng 

lương trước thời hạn cho cán bộ viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy 

định. 

- Lập danh sách CBVC hưởng lương trình Sở Nội vụ phê duyệt. 
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- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; kế hoạch công tác thi đua – khen 

thưởng và đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng với Sở Lao động – 

TBXH. 

2. Công tác Y tế và Nuôi dưỡng   

- Tổ chức nuôi dưỡng bệnh nhân đảm bảo đúng chế độ tiêu chuẩn Nhà 

nước quy định; thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh an toàn 

lao động, sử dụng bếp ga, tủ điện nấu cơm cho bệnh nhân đảm bảo đúng quy 

trình quy định. 

- Thực hiện tốt công tác điều trị chăm sóc sức khỏe bệnh nhân, tăng 

cường thăm khám, theo dõi phát hiện và điều trị kịp thời bệnh chuyên khoa tái 

phát và bệnh đa khoa mới phát sinh. Phấn đấu tỷ lệ bệnh nhân ổn định bệnh tâm 

thần tăng, hạn chế tỷ lệ bệnh nhân ốm yếu và bệnh nhân tử vong. 

- Xây dựng kế hoạch sử dụng hóa chất khử khuẩn, diệt côn trùng khu vực 

bệnh nhân và khu vực cơ quan; Làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng 

dịch, phấn đấu không để dịch bệnh xảy ra. 

- Thực hiện quản lý thuốc – vật tư y tế, sổ sách giấy tờ phục vụ công tác 

chuyên môn chặt chẽ theo quy định. 

3. Công tác quản lý và phục hồi chức năng bệnh nhân 

- Thực hiện quản lý bệnh nhân chặt chẽ, hạn chế bệnh nhân trốn, tăng 

cường kiểm tra nội vụ bệnh nhân; Duy trì cho bệnh nhân thực hiện nghiêm túc 

nội quy, thời gian biểu của cơ quan theo quy định. 

- Tổ chức các liệu pháp trị liệu phục hồi chức năng cho người bệnh; Tích 

cực hướng dẫn bệnh nhân lao động phục hồi theo kế hoạch đề ra đạt kết quả tốt. 

III. Tổ chức thực hiện 

- Căn cứ kế hoạch đã xây dựng yêu cầu các phòng chuyên môn, viên 

chức, người lao động chủ động phối hợp thực hiện có hiệu quả. 



8 

 

- Những nội dung công việc chưa nêu trong kế hoạch, lãnh đạo đơn vị sẽ 

phân công theo nhiệm vụ cụ thể. 

- Phòng Hành chính - tổng hợp thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc 

các phòng chuyên môn, viên chức và người lao động trong đơn vị thực hiện có 

hiệu quả kế hoạch đã đề ra và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định./. 

Nơi nhận: 
- Sở Lao động TBXH ; (b/c) 

- BGĐTT; 

- Các phòng chuyên môn thuộc TT; 

- Lưu: VT,HCTH (Đ), 06b. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Văn Vịnh 
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