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       Kính gửi:   Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện, thành phố, thị xã,  

    Công đoàn ngành và Công đoàn Viên chức tỉnh 

Thực hiện Công văn số 30/TLĐ ngày 18/10/2019 của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam về chuẩn bị báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 

2019, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị Ủy ban Kiểm tra các Liên 

đoàn Lao động huyện, thành phố, thị xã; Công đoàn ngành và Công đoàn Viên 

chức tỉnh báo cáo công tác kiểm tra, giám sát công đoàn các cấp năm 2019. 

Nội dung báo cáo cần đánh giá về tình hình tổ chức cán bộ và kết quả hoạt 

động kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp năm 2019; nêu số liệu cụ thể và 

đánh giá việc thực hiện từng nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra công đoàn theo quy 

định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam gắn với việc thực hiện các nội dung về công 

tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo Kế hoạch số 23/KH-LĐLĐ ngày 

23/4/2019 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh; nêu những thuận lợi, khó 

khăn, kiến nghị, đề xuất (nếu có), đồng thời xây dựng chương trình công tác kiểm 

tra, giám sát của công đoàn năm 2020.  

Đề nghị Uỷ ban Kiểm tra công đoàn các cấp tiến hành đánh giá, phân loại 

hoạt động và đề xuất khen thưởng căn cứ vào Hướng dẫn số 10/HD-UBKT ngày 

09/5/2016 của Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh về việc hướng dẫn phân loại UBKT 

công đoàn. 

 Báo cáo bằng văn bản (có các biểu phụ lục kèm theo) và gửi về Ủy ban 

Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh trước ngày 22/11/2019 (đồng thời gửi qua thư 

điện tử: leducminh03@gmail.com) để tổng hợp, xây dựng báo cáo trình Hội nghị 

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh và báo cáo Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam. 

Nơi nhận: 

- Như trên;   

- Các ủy viên UBKT LĐLĐ tỉnh;   

- Lưu: UBKT LĐLĐ tỉnh. 

TM. ỦY BAN KIỂM TRA 

CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

Lương Thị Hồng Thanh 
 

V/việc báo cáo công tác kiểm tra, 

giám sát của công đoàn năm 2019  
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