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THÔNG BÁO 

Về việc kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn 

năm 2020 tại Liên đoàn Lao động tỉnh 

 

           Kính gửi:  - Ban Thƣờng vụ Liên đoàn Lao động tỉnh; 

 - Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh. 

 

           Thực hiện hướng dẫn và chỉ đạo của Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam; chỉ đạo của Thường trực LĐLĐ tỉnh về một số nội dung hoạt động 

trọng tâm của Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp năm 2021; kế hoạch kiểm tra, 

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

tiến hành kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn năm 2020 

tại Liên đoàn Lao động tỉnh, cụ thể như sau: 

         I. NỘI DUNG KIỂM TRA. 

1. Kiểm tra công tác chỉ đạo và thực hiện của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về 

công tác quản lý, sử dụng tài chính; việc phân cấp, phân phối, quản lý tài chính cho 

công đoàn cấp trên cơ sở; việc xây dựng và ban hành các văn bản về công tác quản lý, 

sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; 

2. Kiểm tra việc lập và thực hiện dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2020 

được Tổng Liên đoàn phê duyệt; việc giao dự toán năm 2020 cho công đoàn cấp trên 

trực tiếp cơ sở; 

3. Kiểm tra về tình hình thực hiện kế hoạch thu ngân sách công đoàn năm 2020 

bao gồm: Tổng hợp thu kinh phí công đoàn, thu đoàn phí, các khoản thu khác (nếu 

có) của các cấp công đoàn; 

4. Kiểm tra toàn bộ chứng từ kế toán thu, chi phát sinh theo niên độ kế toán từ 

ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020; việc lập các chứng từ kế toán; các loại biểu mẫu, hồ 

sơ sổ sách kế toán; phương pháp, hình thức hạch toán kế toán; việc chấp hành, thực 

hiện luật kế toán, thống kê; việc thực hiện công khai tài chính công đoàn định kỳ hàng 

năm theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam; theo dõi các khoản công nợ (phải thu, 

phải trả);  

5. Kiểm tra việc phân bổ ngân sách công đoàn cho các đơn vị cấp dưới theo dự 

toán; công tác thẩm định và phê duyệt quyết toán ngân sách công đoàn cho công đoàn 

cấp trên trực tiếp cơ sở; công tác quản lý tài sản, công cụ dụng cụ,... 

6. Kiểm tra việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ cơ quan; các nguồn quỹ xã 

hội do công đoàn quản lý; 
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 7. Kiểm tra việc sử dụng nguồn ngân sách tích lũy; 

8. Kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn số 1305/HD-TLĐ ngày 13/8/2017 về thu 

kinh phí công đoàn khu vực SXKD qua tài khoản của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các 

đơn vị công đoàn cấp trên cơ sở (huyện, ngành). 

9. Kiểm tra việc phân bổ và quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ cho CNVCLĐ bị 

ảnh hưởng dịch COVID-19 và thiên tai.  

 II. THỜI GIAN KIỂM TRA. 

    Tiến hành kiểm tra trong thời gian 9 ngày, (từ ngày 16/3/2021 đến ngày 

26/3/2021)  

   III. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA. 

   Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh triệu tập các đồng chí trong UBKT LĐLĐ tỉnh 

tham gia đoàn kiểm tra (có quyết định thành lập đoàn kiểm tra kèm theo).   

    IV. YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ ĐƢỢC KIỂM TRA. 

  Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh kính đề nghị Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo 

Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài 

liệu theo các nội dung thông báo; toàn bộ chứng từ, sổ sách kế toán; dự toán, quyết 

toán năm 2020, đồng thời cử cán bộ nghiệp vụ cùng làm việc với đoàn trong thời gian 

kiểm tra để kịp tiến độ theo yêu cầu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh;  

- Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh; 

- Các đồng chí ủy viên UBKT LĐLĐ tỉnh;  

- Lưu VP, UBKT. 

  

TM. UỶ BAN KIỂM TRA 

CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

 

Lƣơng Thị Hồng Thanh 
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