
 1 

  LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                     ỦY BAN KIỂM TRA 

 

Số:  21/TB-UBKT 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Quảng Trị, ngày 28 tháng 7 năm 2021                                                             

 

THÔNG BÁO 

Điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Ủy viên Ủy ban kiểm tra  

Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 

 

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;   

- Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-LĐLĐ ngày 20/7/2020 của Ban Chấp hành LĐLĐ 

tỉnh về việc ban hành Quy chế (sửa đổi, bổ sung) làm việc của Uỷ ban kiểm tra Liên 

đoàn Lao động tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023; 

- Căn cứ việc sắp xếp Văn phòng Uỷ ban kiểm tra tại Cơ quan LĐLĐ tỉnh theo 

Quyết định số 229/QĐ-LĐLĐ ngày 31/12/2019 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc 

thành lập Ban Tổ chức-Kiểm tra LĐLĐ tỉnh. 

 Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên Uỷ ban kiểm tra 

LĐLĐ tỉnh khoá XII như sau: 

1. Đồng chí Lương Thị Hồng Thanh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban 

kiểm tra LĐLĐ tỉnh. 

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban 

kiểm tra LĐLĐ tỉnh và Uỷ ban kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam về mọi hoạt động của Uỷ 

ban kiểm tra; chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Uỷ ban kiểm tra. 

- Trực tiếp phụ trách thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban kiểm tra công 

đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và báo cáo Ban Chấp hành, Ban 

Thường vụ tại hội nghị thường kỳ. 

- Chủ trì kiểm tra, giám sát việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, 

hoạt động kinh tế của công đoàn. Phối hợp với Ban Công tác cơ sở về việc tiếp đoàn viên, 

người lao động khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

- Tham mưu cho Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh công tác phòng chống 

tham nhũng trong hệ thống tổ chức công đoàn tỉnh; công tác kiểm tra, giám sát của Ban 

Thường vụ LĐLĐ tỉnh. 

2. Đồng chí Đào Thị Hồng Lương, Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra, Chuyên viên Ban Tổ 

chức-Kiểm tra LĐLĐ tỉnh: 

- Làm công tác Văn phòng của Uỷ ban kiểm tra. 

- Tham gia kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; công 

tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị xử lý kịp thời khi tổ chức, cán bộ, đoàn viên công 

đoàn có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các quy định của công 
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đoàn; giám sát tổ chức công đoàn, uỷ viên ban chấp hành, cán bộ công đoàn. Tham mưu tổ 

chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ. Cùng với Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh tham mưu 

cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xử lý kỷ luật tổ chức công đoàn, cán bộ, 

đoàn viên công đoàn cùng cấp và công đoàn cấp dưới khi có vi phạm theo quy định. 

- Theo dõi, chỉ đạo giám sát công tác kiểm tra tại các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố. 

3. Đồng chí Võ Thị Thương, Ủy viên Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh, Phó Chủ tịch 

Công đoàn Viên chức tỉnh: 

- Tham gia kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và việc 

thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế của công đoàn; công 

tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị xử lý kịp thời khi tổ chức, cán bộ, đoàn viên công 

đoàn có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các quy định của công 

đoàn; giám sát tổ chức công đoàn, uỷ viên ban chấp hành, cán bộ công đoàn.  

- Theo dõi, chỉ đạo giám sát công tác kiểm tra tại các Công đoàn ngành, Công đoàn 

viên chức tỉnh. 

4. Đồng chí Trần Việt Trung, Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh, Chánh Văn 

phòng Tòa án nhân dân tỉnh: 

- Tham gia kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; công 

tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị xử lý kịp thời khi tổ chức, cán bộ, đoàn viên công 

đoàn có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các quy định của công 

đoàn; giám sát tổ chức công đoàn, uỷ viên ban chấp hành, cán bộ công đoàn.  

- Cùng với Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước và người sử 

dụng lao động giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động. 

5. Đồng chí Nguyễn Lộc, Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh, Chánh Thanh tra 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: 

- Tham gia kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và việc 

thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế của công đoàn; công 

tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị xử lý kịp thời khi tổ chức, cán bộ, đoàn viên công 

đoàn có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các quy định của công 

đoàn; giám sát tổ chức công đoàn, uỷ viên ban chấp hành, cán bộ công đoàn.  

- Cùng với Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước và người sử 

dụng lao động giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động. 

6. Đồng chí Lê Thế Quang, Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh, Phó phòng  

Công nghệ thông tin, Cục Thuế tỉnh: 

- Tham gia kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và việc 

thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế của công đoàn; công 

tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị xử lý kịp thời khi tổ chức, cán bộ, đoàn viên công 

đoàn có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các quy định của công 

đoàn; công tác giám sát tổ chức công đoàn, uỷ viên ban chấp hành, cán bộ công đoàn.  
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Ngoài các nhiệm vụ được phân công nêu trên, căn cứ yêu cầu của hoạt động kiểm 

tra, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh có thể phân công một số Uỷ viên Uỷ ban 

kiểm tra trực tiếp tham gia vào các nhiệm vụ cụ thể do Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh tổ 

chức.  

Thông báo này được thực hiện từ ngày 01/8/2021 và thay thế Thông báo số 12/TB-

UBKT ngày 27/6/2018 của Uỷ ban Kiểm tra về việc phân công nhiệm vụ của Uỷ viên 

Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023. 

 

Nơi nhận:                                                                      
- Uỷ ban kiểm tra TLĐ (báo cáo); 

- Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh (báo cáo);      

- Các Ban LĐLĐ tỉnh; 

- Các UVUBKT LĐLĐ tỉnh;  

- Các UBKT LĐLĐ huyện, TX, TP; 

Công đoàn ngành; Công đoàn Viên chức tỉnh.  

- Lưu: VP, UBKT.                                                                   

     

 

TM. UỶ BAN KIỂM TRA 

CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

 

Lương Thị Hồng Thanh 
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