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BÁO CÁO
Công tác kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh
Quý III, nhiệm vụ công tác Quý IV/2021
Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của Uỷ ban
Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chương trình công tác năm 2021
của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh và Chương trình công tác kiểm tra, giám sát Uỷ
ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh, Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh đã triển khai thực hiện các
nội dung trong quý III/2021 đạt được những kết quả sau:
I. Kết quả triển khai thực hiện quý III/2021
1. Chỉ đạo Uỷ ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tuỳ theo điều
kiện thực tế để thực hiện các phương pháp kiểm tra, giám sát cho phù hợp với quy
định phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; tổ chức
kiểm tra, giám sát chi hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi
dịch Covid-19 theo quy định của Tổng Liên đoàn.
2. Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh ban hành Thông báo điều chỉnh phân công
nhiệm vụ cho các Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khoá XII theo Điều lệ
Công đoàn Việt Nam quy định.
3. Trong quý, Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện kiể m tra
công tác quản lý, phân phối, sử dụng tài chính, tài sản tại 02 công đoàn cấp trên
trực tiếp cơ sở; kiểm tra việc chấp hành Điều lệ và công tác tài chính công đoàn tại
08 CĐCS; thực hiện giám sát 02 đơn vị LĐLĐ huyện về công tác thu kinh phí
công đoàn khu vực SXKD.
4. Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp nhận 03 đơn kiến nghị của 33 người lao động,
liên quan đến việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN...Uỷ ban Kiểm tra
đã tham mưu chuyển đơn kiến nghị cho cơ quan nhà nước thuộc thẩm quyền giải
quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
II. Công tác kiểm tra, giám sát quý IV/2021
1. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và
công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn và giám sát tập thể, cá nhân
thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao tại một số LĐLĐ huyện, Công đoàn
ngành theo kế hoạch đã đề ra; giám sát các đơn vị được kiểm tra khắc phục những
tồn tại, hạn chế theo Kết luận của Đoàn kiểm tra.
2. Giải quyết kịp thời các đơn thư, kiến nghị thuộc thẩm quyền của công
đoàn; tham gia với các cơ quan Nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết kịp
thời các đơn thư của người lao động. Theo dõi, giám sát kết quả giải quyết đối với
những đơn thư của đoàn viên và người lao động chuyển cho các cơ quan có thẩm
quyền giải quyết.

3. Kiểm tra, giám sát chi hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động bị ảnh
hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định của Tổng Liên đoàn.
4. Tổ chức Diễn đàn “Nâng cao chất lượng hoạt động Uỷ ban Kiểm tra công
đoàn khối đơn vị HCSN”. Chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục kiện toàn, tổ chức
Uỷ ban Kiểm tra và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm
tra.
5. Hướng dẫn các cấp công đoàn báo cáo sơ kết hoạt động Uỷ ban Kiểm tra
năm 2021. Tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành báo cáo công tác kiểm
tra, giám sát của công đoàn các cấp năm 2021, chương trình công tác năm 2022.
Ngoài ra, Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn
thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra; tham mưu cho Ban
Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Uỷ ban
kiểm tra, công tác xử lý kỷ luật (nếu có) thuộc thẩm quyền quy định.
Nơi nhận:
- UBKT TLĐ (b/c);
- Thường trực, các ban LĐLĐ tỉnh;
- Uỷ viên UBKT LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: UBKT, VT.
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