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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ 

ỦY BAN KIỂM TRA 

 

Số: 05/KH-UBKT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày 05 tháng 3 năm 2021 

    

KẾ HOẠCH 

Công tác kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh năm 2021 

 

Thực hiện Quy chế hoạt động Uỷ ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm 

kỳ 2018-2023; Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh và 

Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn các các cấp năm 2021, Uỷ 

ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 

như sau: 

1. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, chương 

trình hoạt động của Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh. 

- Đơn vị kiểm tra: Liên đoàn Lao động huyện Hải Lăng; Liên đoàn Lao động 

huyện Cam Lộ và mỗi đơn vị sẽ kiểm tra 02 CĐCS về việc chấp hành Điều lệ và tài 

chính công đoàn. 

- Nội dung kiểm tra:  

+ Việc thực hiện sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra theo 

quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS (có UBKT) 

thực hiện; ban hành triển khai các văn bản hoạt động của UBKT đến CĐCS tổ chức, 

thực hiện. 

+ Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của 

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

của UBKT công đoàn và Chương trình 46/CTr-LĐLĐ ngày 27/11/2015 của Ban 

Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết 6b. 

- Việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2021. 

Thời gian thực hiện: Quý III (tháng 8,9/2021) 

2. Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn: 

- Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn năm 2020 tại 

Liên đoàn đoàn Lao động tỉnh  (tháng 3/2021). 

- Chỉ đạo 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra công tác quản lý, sử 

dụng tài chính, tài sản công đoàn cùng cấp (tháng 3/2021). 

- Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn năm 2020 tại 

03 đơn vị: Liên đoàn Lao động huyện Hướng Hoá; Liên đoàn Lao động huyện 

Đakrông; Công đoàn ngành Xây dựng và mỗi đơn vị kiểm tra 02 CĐCS về việc chấp 

hành Điều lệ và tài chính công đoàn. (thực hiện tháng 4, tháng 5/2021).  
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 3. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ và tài chính công đoàn tại 08 CĐCS trực 

thuộc Công đoàn ngành Y tế, Công đoàn ngành Giáo dục, Liên đoàn Lao động huyện 

Gio Linh, Liên đoàn Lao động thị xã Quảng Trị (tháng 6, tháng 7/2021). 

Thời gian thực hiện: Quý I, II, III 

4. Giám sát thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ công đoàn: 

- Cá nhân giám sát: đồng chí Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra 

LĐLĐ TP Đông Hà, LĐLĐ huyện Vĩnh Linh.  

- Nội dung: Giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao 

Thời gian thực hiện: Quý IV(tháng 10/2021) 

5. Giám sát, phúc tra kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị sau đợt kiểm 

tra: 

 Tổ chức giám sát về thực hiện Điều lệ công đoàn, công tác tài chính công đoàn 

sau đợt kiểm tra tại 6 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được kiểm tra năm 2021; 

phúc tra 02 đơn vị được kiểm tra năm 2020 về khắc phục tồn tại, hạn chế.  

Thời gian thực hiện: Quý III và Quý IV 

6. Tổ chức Diễn đàn “Nâng cao chất lượng hoạt động Uỷ ban Kiểm tra 

công đoàn khối đơn vị HCSN” 

Thời gian thực hiện: Quý IV (tháng 10/2021) 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

- Căn cứ vào Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 của Uỷ ban Kiểm tra 

LĐLĐ tỉnh, các ban Liên đoàn Lao động tỉnh, các đơn vị, cá nhân có liên quan 

nghiêm túc thực hiện; đồng thời tiến hành xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra, 

giám sát tại cấp mình. 

- Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh gửi thông báo, đề cương cho đơn vị được kiểm 

tra, giám sát (trước 10 ngày làm việc) và ban hành kết luận gửi đơn vị được kiểm tra, 

giám sát. Báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì Uỷ ban Kiểm tra 

LĐLĐ tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với thực tế. 

 

Nơi nhận:                                                     TM. UỶ BAN KIỂM TRA 

- UBKT TLĐ (b/c);                                                          CHỦ NHIỆM 
- Ban Thường vụ, các ban LĐLĐ tỉnh; 

- Uỷ viên UBKT LĐLĐ tỉnh; 

- Các cấp công đoàn trực thuộc; 

- UBKT cấp công đoàn trực thuộc; 

- Các đơn vị, cá nhân có trong Kế hoạch; 

- Lưu: UBKT, VT.           Lương Thị Hồng Thanh 
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