
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ 

UỶ BAN KIỂM TRA 

 

Số: 25/TB-UBKT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
                

           Quảng Trị, ngày  08 tháng 10 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc giám sát cán bộ công đoàn thực hiện chức trách, nhiệm vụ đƣợc giao  

 

 Kính gửi: - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Đông Hà; 

- Đồng chí Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT 

Liên đoàn Lao động thành phố Đông Hà. 

         

- Căn cứ Quyết định số 833/QĐ-TLĐ ngày 17/4/2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định Giám sát trong tổ chức công 

đoàn; 

- Thực hiện kế hoạch và chương trình công tác của Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh 

năm 2021 và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh; Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh tổ 

chức giám sát cán bộ công đoàn về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với 

đồng chí Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ thành 

phố Đông Hà, Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Thông báo nội dung giám sát như sau: 

1. Nội dung giám sát 

Giám sát vai trò, trách nhiệm của đồng chí Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT 

LĐLĐ thành phố trong việc tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn 

Lao động thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao: 

1.1. Kết quả tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác hoạt động công đoàn 

năm 2021 được Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố phân công phụ trách. 

1.2. Kết quả tham mưu, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-

TLĐ ngày 03/8/2015 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của uỷ ban kiểm tra công đoàn từ sau Đại hội LĐLĐ thành 

phố nhiệm kỳ 2018-2023 đến nay. 

1.3. Kết quả thực hiện chức trách của Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra đối với hoạt 

động Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố  và chỉ đạo hoạt động Uỷ ban Kiểm tra CĐCS. 

(có đề cương báo cáo giám sát gửi kèm) 

2. Hình thức, phƣơng pháp giám sát. 

- Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh thông báo nội dung giám sát, đề cương báo cáo tự 

giám sát cho cá nhân. 

- Cá nhân hoàn thành báo cáo tự giám sát gửi cho Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh. 

- Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh giám sát qua báo cáo tự giám sát của cá nhân và 

trao đổi với Thường trực LĐLĐ thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT 

Liên đoàn Lao động thành phố (nếu xét thấy cần làm rõ một số nội dung). 
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- Thông báo kết quả giám sát bằng văn bản đến đơn vị và cá nhân được giám sát. 

- Theo dõi, đôn đốc cá nhân được giám sát thực hiện thông báo kết quả giám sát. 

3. Tổ chức thực hiện 

- Cá nhân được giám sát chuẩn bị báo cáo bằng văn bản sau khi có ý kiến nhận xét 

của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố, gửi báo cáo cho Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh 

trước ngày 25/10/2021.  

- Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố  bố trí sắp xếp, tạo điều kiện để cá nhân được 

giám sát và Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.    

 Uỷ ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh thông báo để Ban Thường vụ LĐLĐ 

thành phố và đồng chí Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ 

thành phố biết, thực hiện. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh (b/c);  

- Ban Tổ chức-Kiểm tra LĐLĐ tỉnh; 

- Ban Thường vụ LĐLĐ TP Đông Hà; 

- Lưu: UBKT, Vp. 

  

TM. UỶ BAN KIỂM TRA 

CHỦ NHIỆM 

  

 

 

 

      Lƣơng Thị Hồng Thanh 
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ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO 

Tự giám sát theo Thông báo số 25/TB-UBKT ngày 08/10/2021  

của Uỷ ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh  

---------------------------------- 

 

1. Họ và tên: 

- Chức vụ: (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

2. Kết quả tham mƣu, chỉ đạo, tổ chức thực  hiện công tác hoạt động công 

đoàn năm 2021 đƣợc Ban Thƣờng vụ LĐLĐ thành phố phân công phụ trách. 

- Việc cụ thể hoá, chỉ đạo triển khai các nội dung hoạt động công đoàn theo kế 

hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đến với các CĐCS trực thuộc. 

- Kết quả đạt được. 

3. Kết quả tham mƣu chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 

6b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng 

cao chất lƣợng, hiệu quả hoạt động của uỷ ban kiểm tra công đoàn từ sau Đại hội 

LĐLĐ thành phố Đông Hà nhiệm kỳ 2018-2023 đến nay. 

- Đánh giá việc tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của 

Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ.  

- Kết quả đạt được. 

4. Kết quả thực hiện chức trách của Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra đối với hoạt 

động Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố và chỉ đạo hoạt động Uỷ ban Kiểm tra 

CĐCS. 

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung hoạt động của Uỷ ban 

kiểm tra; 

 - Kết quả đạt được. 

 5. Đánh giá, nhận xét. 

5.1. Ƣu điểm: 

Với vai trò, trách nhiệm Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ TP 

đồng chí đánh giá, nhận xét theo nội dung giám sát. 

 5.2. Tồn tại, khuyết điểm: 

 Nêu những tồn tại, khuyết điểm trong quá trình thực hiện các nội dung giám sát;  

xác định nguyên nhân (khách quan, chủ quan) về những tồn tại, khuyết điểm. 

 5.3. Giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới: 

 Căn cứ kết quả thực hiện (ưu điểm, tồn tại và khuyết điểm) xây dựng giải pháp 

thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.       
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