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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC KẠN 
ỦY BAN KIỂM TRA 

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

 
Số:          /UBKT 

V/v định hướng hoạt động kiểm tra,  

giám sát công đoàn năm 2021 

Bắc Kạn, ngày       tháng 01 năm 2021 

    

              Kính gửi: - Các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố; 
                               - Các công đoàn ngành;  
                               - Các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh. 
 

Nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát công đoàn theo quy định của 

Điều lệ Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX 

Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, kế hoạch công tác 

công đoàn năm 2021; Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các đơn 
vị thực hiện tốt nội dung sau: 

1. Các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn 
cơ sở chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra cùng cấp và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra 

xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ 

Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức    

Công đoàn. 
2. Đối với Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp và cán bộ phụ trách công tác 

kiểm tra (đơn vị không có Ủy ban Kiểm tra): 

- Chủ động triển khai việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Nội 

dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; chế độ 

sinh hoạt và hoạt động công đoàn, việc thực hiện các quy chế, chương trình, kế 

hoạch làm việc, thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại 

hội XII Công đoàn Việt Nam và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam... 

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát. Nội dung tập trung việc thực hiện 

chương trình Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII 

Công đoàn Việt Nam và triển khai thực hiện nhiệm vụ công đoàn năm 2021.  
 - Ủy ban Kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: 100% đơn vị tổ chức 

kiểm tra tài chính đồng cấp theo quy định; kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều 

lệ Công đoàn Việt Nam, công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn cơ sở đảm 

bảo ít nhất 20% số công đoàn trực thuộc quản lý. 

- Các công đoàn cơ sở: Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát việc 

chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác sử dụng tài chính công đoàn 
đồng cấp ít nhất 01 lần/năm (có kế hoạch hoặc thông báo và biên bản cuộc      

kiểm tra). 

- Thực hiện tốt chức năng tham mưu giải quyết dứt điểm các đơn khiếu nại, 
tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn; chủ động tham gia với cơ 
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quan, đơn vị liên quan giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của CNVCLĐ theo quy 
định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

- Thường xuyên thăm nắm tư tưởng của đoàn viên, tình hình hoạt động của 

công đoàn; kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời đối với những tập thể, cá nhân 

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

đoàn. 

- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn; 
tham dự đầy đủ các cuộc tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra do công đoàn cấp 

trên tổ chức; đồng thời, tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm 
tra đối với cán bộ công đoàn cùng cấp và cấp dưới. 

- Tham mưu thực hiện kịp thời việc xem xét đề nghị xử lý kỷ luật hoặc xem 

xét xử lý kỷ luật thuộc thẩm quyền của công đoàn cấp mình đối với tập thể, cá 

nhân khi có vi phạm, đảm bảo kịp thời, khách quan đúng quy định của pháp luật. 

- Sơ kết nửa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp. 

Đề nghị các đơn vị quan tâm tổ chức thực hiện, trong quá trình thực hiện, 

nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua số điện 

thoại: 02093.872.494) để phối hợp giải quyết./.  

 
 

Nơi nhận: 

* Gửi bản giấy: 

Các đơn vị chưa sử dụng TDOffice (t/h); 

* Gửi bản điện tử: 

- Các cấp công đoàn trong tỉnh  (t/h); 

- Các ủy viên UBKT khoá IX (t/h); 

- Lưu: VT, TCKT. 

TM. ỦY BAN KIỂM TRA 
CHỦ NHIỆM 

 
 
 
 
 

  Hoàng Thị Chinh 

 

 

 


