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Hà Nội, ngày   19  tháng  12  năm 2017 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 

Để tiến hành các công việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Lãnh đạo Bệnh viện yêu cầu các khoa/phòng 

triển khai các công việc sau: 

I. Các hoạt động đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 

TT Hoạt động 

 

Chuẩn bị Dự kiến thời gian Đơn vị thực hiện 
Ghi 

chú 

1.  In lịch, thiếp chúc tết  
Hoàn thành trước 

ngày 25/12/2017 

- Phòng Hành chính 

- Phòng CNTT 

- Phòng Tài chính kế toán 

- Các khoa, phòng liên quan 

 

2.  
Lên lịch trực Tết cho tất cả 

các vị trí tại BV 
  Phòng KHTH 

 

3.  Thông báo thời gian nghỉ Tết   Phòng Hành chính  

4.  Mua cây trang trí phục vụ Tết 

Mua cây đào hoặc quất 

trang trí tại các sảnh lớn 

của Bệnh viện 

 
- Phòng Hành chính 

- Phòng Tài chính kế toán 

 

5.  

Tỉa cây cảnh Bệnh viện, 

Trang trí ngoại cảnh của 

Bệnh viện (đèn, hoa…) 

Cắt tỉa cây cảnh toàn Bệnh 

viện; 

Trang trí cây cảnh, treo đèn 

các loại quanh Bệnh viện 

Trước 25/12/2017 
- Phòng Hành chính 

- Phòng Tài chính kế toán 

 



TT Hoạt động 

 

Chuẩn bị Dự kiến thời gian Đơn vị thực hiện 
Ghi 

chú 

6.  
Treo cờ, In băng rôn, backdrop 

chúc mừng năm mới 

Treo cờ, in băng rôn và 

backdrop chúc mừng năm 

mới tại Bệnh viện và các 

hội trường của Bệnh viện,  

Backdrop chúc 

mừng năm mới tại 

Bệnh viện trước 

Tết dương lịch 

- Phòng Hành chính 

- Phòng Tài chính kế toán 

 

7.  

- Hội nghị ngành Da liễu 
 

- Kỷ niệm ngày thành lập 

Bệnh viện 

 

- Trang trí, khánh tiết hội 

trường, giải khát giữa giờ 

- Quà tặng đại biểu bao 

gồm: lịch, thiếp chúc Tết 

của Bệnh viện, quà 

Unilever. 

- Tổ chức bữa liên hoan 

giữa Bệnh viện và các đại 

biểu tham dự 

Dự kiến 26/01/2018 

(tức 10/12 âm lịch) 

- TT Đào tạo và Chỉ đạo tuyến 

(đầu mối tổ chức và chuẩn bị) 

- Phòng Hành chính 

- Công đoàn 

- Phòng Tài chính kế toán 

- Đoàn Thanh Niên 

 

8.  
Chúc Tết các khu Điều trị 

phong 

Quà tặng bao gồm: quà 

Unilever, lịch Tết, v.v... 
 

- TT Đào tạo và Chỉ đạo tuyến 

(đầu mối tổ chức và chuẩn bị) 

- Phòng Hành chính 

 

9.  Gặp mặt cán bộ hưu trí 

- Trang trí, khánh tiết hội 

trường, chuẩn bị hoa quả, 

bánh kẹo, rượu sâm panh. 

- Quà tặng cán bộ hưu bao 

gồm: phong bì, lịch, thiếp 

chúc Tết của Bệnh viện, 

quà Unilever. 

 

Dự kiến 09/02/2018 

(tức 24/12 âm lịch) 

- Công đoàn (đầu mối tổ chức) 

- Phòng Tổ chức cán bộ (phối 

hợp công đoàn tổ chức) 

- Phòng Hành chính (đầu mối 

chuẩn bị) 

- Phòng Tài chính kế toán 

- TT Đào tạo và CĐT 

- Đoàn Thanh niên 

 



TT Hoạt động 

 

Chuẩn bị Dự kiến thời gian Đơn vị thực hiện 
Ghi 

chú 

10.  

Thăm hỏi, chúc Tết các cán bộ 

Lãnh đạo tiền nhiệm, các thầy 

cô Bộ môn Da liễu đã nghỉ 

hưu 

Quà tặng bao gồm: quà, 

phong bì, lịch, thiếp chúc 

Tết của Bệnh viện, quà 

Unilever. 

05/02/2018 

- 09/02/2018 

- Công đoàn (đầu mối tổ chức) 

- Phòng Tổ chức cán bộ, 

- Phòng Hành chính (đầu mối 

chuẩn bị) 

- Phòng Tài chính kế toán, 

- TT Đào tạo và CĐT 

- Đoàn Thanh Niên 

 

11.  Bộ Y tế về chúc Tết Bệnh viện 
Hoa quả, bánh kẹo, rượu 

sâm panh, 
 

- Công đoàn (đầu mối tổ chức) 

- Phòng Tổ chức cán bộ 

- Phòng Hành chính (đầu mối 

chuẩn bị) 

- Phòng Tài chính kế toán, 

- Đoàn Thanh Niên 

 

12.  
Lãnh đạo Bệnh viện tặng quà 

cho bệnh nhân ăn Tết tại 

Bệnh viện 

Quà tặng:  

- Phòng Điều dưỡng (đầu mối 

tổ chức) 

- Phòng Công tác xã hội (đầu 

mối chuẩn bị) 

- Phòng Hành chính 

- Các khoa có bệnh nhân nội 

trú ăn Tết tại BV 

 

13.  

Lãnh đạo Bệnh viện tiếp 

khách, mừng tuổi đầu năm 

cho cán bộ trực và bệnh nhân 

ngày 01 Tết 

Chuẩn bị: hoa, quả, bánh 

kẹo, rượu sâm panh, chè, 

thuốc lá; phong bao lì xì 

 

- Phòng Hành chính (đầu mối 

chuẩn bị) 

- Phòng Tài chính kế toán 

 



TT Hoạt động 

 

Chuẩn bị Dự kiến thời gian Đơn vị thực hiện 
Ghi 

chú 

14.  

Lễ cúng ông Công, ông Táo; 

Lễ tất niên, Lễ đón Giao thừa; 

lễ Hóa vàng tại Bệnh viện theo 

phong tục cổ truyền 

 

- 23 tháng chạp 

- 30 tháng chạp 

- Đêm giao thừa 

- Mùng 3 tết 

- Phòng Hành chính (đầu mối 

chuẩn bị) 

- Phòng Tài chính kế toán 

 

15.  

Lãnh đạo Bệnh viện gặp mặt, 

chúc Tết cán bộ, nhân viên 

Bệnh viện ngày đầu năm tại 

Hội trường 

Chuẩn bị: hoa, quả, bánh 

kẹo, rượu sâm panh, chè, 

thuốc lá 

21/02/2018 

(tức 06/1 năm 

Mậu Tuất) 

- Phòng Tổ chức cán bộ + 

Công đoàn (đầu mối tổ chức) 

- Phòng Hành chính (đầu mối 

chuẩn bị) 

- Phòng Tài chính kế toán, 

- Đoàn Thanh Niên 

 

16.  Chúc tết các đơn vị   Các bộ phận liên quan  

 

II. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Hành chính có trách nhiệm phối hợp các bộ phận liên quan lập bảng phân công công việc cụ thể đối với những Hội 

nghị/hoạt động cần sự phối hợp của nhiều bộ phận liên quan. 

2. Đơn vị đầu mối về tổ chức chịu trách nhiệm về mặt tổ chức Hội nghị/hoạt động. 

3. Đơn vị đầu mối về công tác chuẩn bị có trách nhiệm phối hợp phòng Tài chính kế toán xây dựng dự trù kinh phí và tập hợp 

chứng từ thanh quyết toán các hoạt động do đơn vị mình phụ trách. 

4. Các khoa/phòng, đơn vị phối hợp có trách nhiệm tiến hành các hoạt động thuộc phạm vị công việc được giao. 

5. Phòng Tài chính kế toán có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị đầu mối chuẩn bị xây dựng dự trù kinh phí, thanh quyết toán 

theo đúng thủ tục quy định. 

Nơi nhận: 

- Ban Lãnh đạo; 

- Các khoa/phòng; 

- Lưu HC, VT 

GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

Nguyễn Văn Thường 
 


