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I. Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động năm 2021, nhiệm vụ năm 2022 

II. Kết quả thực hiện các nội dung giám sát 

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ 

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; kết quả thực hiện phong trào 

thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ. 

- Việc cụ thể hoá và chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ và giải 

pháp tại CĐCS trực thuộc. 

- Đánh giá kết quả đạt được. 

 2. Kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

 - Việc cụ thể hoá các nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ để 

chỉ đạo triển khai thực hiện tại CĐCS trực thuộc. 

 - Đánh giá kết quả đạt được 

III. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân: 

 Nêu những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện các nội dung giám sát; xác 

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

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

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

hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. 

 V. Đề xuất, kiến nghị: 

 * Đề nghị đơn vị chuẩn bị báo cáo ngắn gọn, có số liệu minh chứng kết quả triển 

khai thực hiện về các nội dung nêu trên, những khó khăn, vướng mắc gặp phải và kiến 

nghị, đề xuất (nếu có). 

 


