LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ
UỶ BAN KIỂM TRA
Số: 26/UBKT
V/v kiểm tra, giám sát chi hỗ trợ
cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch
Covid-19; cán bộ công đoàn và các đối tượng
khác tham gia phòng, chống dịch Covid-19

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

Quảng Trị, ngày 18 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Uỷ ban Kiểm tra các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố,
Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh.
Thực hiện Hướng dẫn số 78/HD-UBKT ngày 27/5/2021 của Uỷ ban Kiểm
tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện kiểm tra, giám sát chi hỗ
trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; cán bộ công
đoàn và các đối tượng khác tham gia phòng, chống dịch Covid-19, Uỷ ban Kiểm
tra Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị Uỷ ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện,
thị xã, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh thực hiện kiểm tra,
giám sát chi hỗ trợ với các nội dung sau:
1. Kiểm tra xác định nguồn chi hỗ trợ:
- Từ nguồn tài chính công đoàn năm 2021 và các nguồn khác (nếu có) của
các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn Viên chức tỉnh.
- Các đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ, ủng hộ (nếu có).
- Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ.
2. Kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện:
- Việc triển khai, thực hiện của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đúng đối
tượng và tiêu chí hỗ trợ theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam,
Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh (Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ, Quyết định số
3022/QĐ-TLĐ, Quyết định số 3040/QĐ-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt
Nam và Hướng dẫn số 51/HD-LĐLĐ của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh).
- Kiểm tra hồ sơ đề nghị hỗ trợ, quyết toán thực hiện theo Mục V, Hướng
dẫn số 51/HD-LĐLĐ ngày 07/9/2021của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh; đánh giá
việc tổ chức trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động.
- Báo cáo, tổng hợp số liệu theo mẫu biểu kèm theo.
Đề nghị Uỷ ban Kiểm tra các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, báo
cáo kết quả kiểm tra, giám sát gửi về Uỷ ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh
(qua email: ubktldqt@gmail.com) trước ngày 10/11/2021.
Nơi nhận:
- Thường trực LĐLĐ tỉnh (báo cáo);
- Ban Tài chính (để biết);
- Ban Thường vụ CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở;
- Như kính gửi;
- Lưu UBKT, VT.
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