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HOẠCH CHI TIÊU 
 
Phù hợp với các nguyên tắc chính của Chương trình Tự quyết (SDP), những người 
tham gia có quyền kiểm soát một số tiền nhất định để mua các hàng hóa và dịch vụ cần 
thiết thông qua ngân sách cá nhân của họ. Các nhóm lập kế hoạch cá nhân có trách 
nhiệm chung trong việc hợp tác phát triển và phê duyệt ngân sách cá nhân cũng như 
xem xét kế hoạch chi tiêu cho năm tiếp theo trước khi kết thúc năm ngân sách hiện tại 
của người tham gia. Trong tiến trình này, có thể có sự bất đồng về ngân sách và/hoặc 
dịch vụ. Thư này cung cấp hướng dẫn cho các trung tâm khu vực để bảo đảm người 
tham gia tiếp tục có quyền tiếp cận hàng hóa và dịch vụ cần thiết để thực hiện kế hoạch 
chương trình cá nhân (IPP) của họ. 
 
Tương tự như một cá nhân nhận dịch vụ thông qua hệ thống truyền thống, các trung 
tâm khu vực có trách nhiệm bảo đảm tính liên tục của các dịch vụ cần thiết nhằm thực 
hiện IPP của người tham gia SDP. Trong SDP, điều này bao gồm bất kỳ khoảng thời 
gian nào mà người tham gia đã ghi danh không có ngân sách và/hoặc kế hoạch chi tiêu 
hiện tại được xác nhận. Trong khi chờ hoàn thành ngân sách và kế hoạch chi tiêu mới, 
một trung tâm khu vực phải tiếp tục các dịch vụ thông qua bất kỳ tiến trình nào để đạt 
được kết quả này, bao gồm: 

• Nếu người tham gia SDP chưa sử dụng hết tiền ngân sách cá nhân cần thiết để 
tiếp tục thực hiện IPP của họ, hãy gia hạn ngày kết thúc ngân sách và kế hoạch 
chi tiêu hiện tại. 

• Việc tiếp tục ngân sách và kế hoạch chi tiêu từ năm trước dưới hình thức ủy 
quyền mua dịch vụ mới, loại bỏ bất kỳ khoản chi tiêu một lần nào. 

 
  



 

 

Các trung tâm khu vực sẽ thông báo cho nhà cung cấp Dịch vụ Quản lý Tài chính về cách 
thức gia hạn ngân sách cá nhân và kế hoạch chi tiêu trong khi chờ hoàn thành ngân sách 
và kế hoạch chi tiêu ít nhất 14 ngày trước khi kết thúc năm ngân sách hiện tại. Ngân sách 
và kế hoạch chi tiêu mới sẽ được hoàn thành không muộn hơn 60 ngày sau khi kết thúc 
năm ngân sách trước đó, hoặc một Thông báo Hành động sẽ được ban hành. Một Thông 
báo Hành động cũng có thể được ban hành vào bất kỳ thời điểm nào khác mà không cần 
có sự đồng ý của cả hai bên với một quyết định. Một người tham gia nộp đơn khiếu nại 
đúng thời hạn sẽ tiếp tục có quyền tiếp cận ngân sách cá nhân đã được thỏa thuận gần 
nhất, trừ đi các khoản chi tiêu một lần trong tiến trình kháng nghị. Ngày bắt đầu của một 
chu kỳ ngân sách mới sẽ được nhóm lập kế hoạch cá nhân thống nhất.  
 
 
Các Giám đốc Điều hành Trung tâm Khu vực 
 
Trang hai 
 
 
 
Người tiêu dùng, thành viên gia đình hoặc nhà cung cấp nên liên hệ với trung tâm khu 
vực địa phương của mình nếu có câu hỏi liên quan đến bức thư này. 
 
Trân trọng,  
 
 
 
Tiến sĩ VICKI L. SMITH 
Phó Giám đốc 
Bộ phận Phát triển Chính sách và Chương trình 
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