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CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ TÀI NGUYÊN 

VÀ MÔI TRƯỜNG KIÊN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ỦY BAN KIỂM TRA  

 Kiên Giang, ngày     tháng      năm 2019 

Số:      /BC-UBKT  
 

 

BÁO CÁO 

hoạt động kiểm tra công đoàn năm 2019 

và chương trình công tác năm 2020 
 

 Thực hiện chương trình công tác năm 2019 của Ban Chấp hành (BCH) 

Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) công 

đã tổ chức thực hiện đã đạt những kết quả như sau: 

 

Phần thứ nhất  

HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN NĂM 2018 

  

I. VỀ TỔ CHỨC, CÁN BỘ UỶ BAN KIỂM TRA 

 - Tổng số đoàn viên: 227, trong đó có 81 đoàn viên nữ. 

- Tổng số tổ công đoàn: 11 Tổ công đoàn trực thuộc. 

- Tổng số uỷ viên UBKT: Đầu năm 2019 UBKT có 3 thành viên, đến 

tháng 3 năm 2019, đại hội CĐCS lần thư XI đã bầu lại 3 thành viên UBKT, 

trong đó có 1 thành viên cũ và 2 thành viên mới gồm: 

+ Đ/c Nguyễn Phong Vân, Chủ nhiệm; 

+ Đ/c Lê Chúc Xuân, Ủy viên; 

+ Đ/c Huỳnh Hữu Hưng, Ủy viên. 

- Trình độ chuyên môn uỷ viên: Trên đại học: 01; đại học: 02.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA 

1. Giúp BCH kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam 

UBKT đã xây dựng, tổ chức, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, 

quyết định của Công đoàn cơ sở và các quy định của tổ công đoàn. Trong năm 

UBKT đã tổ chức kiểm tra 01 lần đối với Tổ công đoàn TTQT TN&MT. 

Qua kiểm tra và kết luận kiểm tra cho thấy chấp hành tốt Điều lệ, nghị 

quyết của công đoàn; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, triển khai đến 

toàn thể công đoàn viên và thực hiện đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định 

của Công đoàn cơ sở. Trong quá trình thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết 

định của Công đoàn cơ sở, Tổ công đoàn có phân công đoàn viên theo dõi, đôn 

đốc, vận động thực hiện để đạt kết quả cao. 
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Thực hiện tốt việc tự nguyện đóng góp, gây quỹ người nghèo, các cuộc 

vận động khác của Công đoàn cấp trên phát động. 

Việc kiểm tra việc chấp hành điều lệ công đoàn đã thực hiện đúng theo 

các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Qua quá trình kiểm tra Ủy ban 

kiểm tra công đoàn đã giúp cho Ban chấp hành Công đoàn, Tổ công đoàn khắc 

phục các thiếu sót trong việc thực hiện Điều lệ công đoàn. Tổ chức họp tổ công 

đoàn đầy đủ, thời gian họp theo định kỳ, có chú trọng nội dung hoạt động tổ 

công đoàn. 

2.  Kiểm tra quản lý sử dụng tài chính công đoàn của Công đoàn cơ 

sở: 

Uỷ ban kiểm tra công đoàn công đoàn CS đã tổ chức kiểm tra 01 cuộc. 

Nội dung kiểm tra chủ yếu về việc quản lý sử dụng tài chính công đoàn của 

Công đoàn cơ sở thực hiện theo đúng quy định, quy chế hoạt động; Triển khai 

thực hiện có hiệu quả các quy định liên quan đến thu chi kinh phí công đoàn; các 

quy chế quản lý, chi tiêu tài chính công đoàn. 

3. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm điều lệ, nghị quyết, các quy định 

của tổ chức công đoàn 

Công đoàn cơ sở thực hiện tốt quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, 

nghị quyết công đoàn cấp trên, chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm điều lệ, nghị 

quyết, chỉ thị và các quy định của tổ chức công đoàn. 

4. Giúp BCH giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo 

BCH công đoàn, thủ trưởng đơn vị thực hiện đầy đủ các chế độ chính 

sách đối với đoàn viên theo quy định nên trong năm 2018 không có đơn khiếu 

nại, tố cáo. 

III. NHẬN XÉT CHUNG 

1. Ưu điểm 

BCH Công đoàn đã tạo điều kiện thuận lợi cho UBKT thực hiện đúng 

nhiệm vụ, chức năng và thực hiện đúng theo kế hoạch kiểm tra đề ra. UBKT đã 

hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần giúp đỡ Tổ công đoàn TTQT khắc phục các 

thiếu sót để hoàn thành nhiệm vụ. 

2. Hạn chế 

Công tác triển khai việc kiểm tra theo kế hoạch đôi lúc còn chậm. Nguyên 

nhân là do ủy viên UBKT là kiêm nhiệm, còn phải thực hiện nhiệm vụ chính trị 

của đơn vị, chủ nhiệm UBKT công tác tại Giang Thành nên việc chỉ đạo hoạt 

động của UBKT đôi lúc chưa kịp thời và sâu sát tình hình thực tế tại CĐCS. 

3. Kiến nghị: Không. 

Phần thứ hai 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2019 
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Thực hiện Chương trình công tác của BCH CĐCS. UBKT CĐCS Sở Tài 

nguyên và Môi trường tiếp tục chương trình công tác kiểm tra năm 2020 như 

sau: 

1. Giúp BCH kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam 

Thực hiện tốt công tác kiểm tra về chấp hành Điều lệ và tập trung kiểm tra 

những nội dung chủ yếu như: việc tổ chức phổ biến, triển khai các chỉ thị, nghị 

quyết của công đoàn, nghị quyết cấp trên vào chương trình hành động ; tổ chức 

thực hiện các nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Ban chấp hành, công 

khai tài chính công đoàn. 

2. Kiểm tra khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm điều lệ, 

nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn   

- Tìm hiểu, thu thập thông tin, phát hiện khi tổ chức hoặc cá nhân có dấu 

hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của công đoàn.  

- Xác định rõ nội dung, đúng đối tượng vi phạm để xây dựng chương 

trình, kế hoạch kiểm tra và kịp thời tổ chức thực hiện kiểm tra.  

3. Kiểm tra quản lý sử dụng tài chính công đoàn 

- Kiểm tra việc quản lý sử dụng tài chính công đoàn đồng cấp, cấp dưới.  

- Kiểm tra việc triển khai thực hiện các quy định liên quan đến thu chi 

kinh phí công đoàn; các quy chế quản lý, chi tiêu tài chính công đoàn.  

- Đánh giá kết quả và tỉ lệ chi cho từng mục theo quy định.  

4. Giúp BCH giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức công đoàn, 

CCVCLĐ, UBKT công đoàn kịp thời nghiên cứu nội dung yêu cầu, làm tham 

mưu cho BCH xem xét giải quyết và chuyển đơn theo quy định.  

5. Tập huấn công tác kiểm tra công đoàn 

Tiếp tục cử đoàn viên tham dự các kỳ tập huấn, bồi dưỡng công tác kiểm 

tra do Công đoàn cấp trên tổ chức khi có thông báo. 

6. công tác hoạt động của UBKT 

Sắp xếp lại công việc của UBKT và tăng cường hoạt động có hiệu quả 

nhằm giúp cho CĐCS hoạt động có hiệu quả.  

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra công đoàn năm 2019 và 

chương trình công tác năm 2020 của Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi 

trường./. 

Nơi nhận:                                                                    TM. UỶ BAN KIỂM TRA 

- CĐVC tỉnh;                                                                          CHỦ NHIỆM 
- BHC CĐ cơ sở; 

- Lưu: UBKT. 

 

               Nguyễn Phong Vân 
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CĐCS: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KIÊN GIANG            

                                      Biểu số 01 

TỔ CHỨC ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN   

Tính đến tháng 6 năm 2017 

 
Tổng số Ủy 

viên hoặc  

cán bộ KT 

Trong đó Triển khai Nghị quyết 6b Phân loại UBKT 

Nữ Số đã bồi dưỡng 

nghiệp vụ 

Có xây dựng 

kế hoạch 

Có tổ chức hội 

nghị quán triệt 

Số người 

dự 

Xuất 

sắc 

 

Tốt 

 

Khá 

 

T B 

03 0 0        

   

 

                                                                                                         Biểu số 02 

KẾT QUẢ KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN 

6 tháng đầu năm 2017      

      
Tổng số 

cuộc kiểm 

tra 

Trong đó Qua kiểm tra cho thấy 

Đồng cấp 

(cấp mình) 

Cấp dưới  

Những điều chấp hành tốt 

 

Những điều chấp hành chưa tốt 

01 0 01 

- Đã triển khai đến toàn thể công đoàn viên và 

thực hiện đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết 

định của Công đoàn cơ sở 

- Thực hiện tốt việc tự nguyện đóng góp, gây 

quỹ người nghèo, các cuộc vận động khác của 

Công đoàn cấp trên phát động. 

- Trong quá trình thực hiện các Chỉ thị, Nghị 

quyết, Quyết định của Công đoàn cơ sở, Tổ công 

đoàn có phân công đoàn viên theo dõi, đôn đốc, 

vận động thực hiện để đạt kết quả cao và có báo 

cáo kịp thời. 

 

- Thời gian họp định kỳ đôi lúc 

chưa đúng quy định. 

 

 

                                                                                                                              Biểu số 3 

KẾT QUẢ KIỂM TRA KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM ĐIỀU LỆ NĂM 2016    

 
Số cuộc kiểm tra  

Số vi phạm 

Số bị xử lý kỷ luật 

KT cùng cấp KT cấp dưới Tổ chức Đoàn viên 

Tổ 

chức 

Cán bộ 

đoàn viên 

Tổ 

chức 

Cán bộ  

đoàn viên 

Tổ 

chức 

Cán bộ 

đoàn viên 

Khiển 

trách 

Cảnh 

cáo 

Giải 

tán  

Khiển 

trách 

Cảnh 

cáo 

Cách 

chức 

Khai 

trừ 

0 0 0 0 - - - - - - - - - 

 

 

Biểu số 04 

KẾT QUẢ KIỂM TRA QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH, TÀI SẢN 

CÔNG ĐOÀN NĂM 2015 
 

Kiểm tra cùng cấp Kiểm tra cấp dưới 

Số 

lần 

KT 

Truy nộp  

2% 

KPCĐ 

Truy nộp 

1% đoàn 

phí 

Truy  nộp 

để ngoài 

sổ KT 

Truy 
nộp 
khác 

Tổng 

truy 

nộp  

Số cuộc 

kiểm tra 

Truy 

thu 2% 

KPCĐ 

Truy thu 

1% đoàn 

phí 

Truy thu 

để ngoài 

sổ KT 

Truy 

thu 
khác 

Tổng 

truy 

thu  

0      0 - - - - - 
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KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT VÀ THAM GIA GIẢI QUYẾT  

KHIẾU NẠI TỐ CÁO 
 

 

 

Số lượt 

người 

đến 

khiếu 

nại, tố 

cáo 

Số đơn thư thuộc thẩm quyền giải 

quyết của công đoàn 

Số đơn thư KN,TC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của cơ quan Nhà nước và các 

tổ chức khác 

 

Kết quả 

 

Số đơn khiếu 

nại 

Số đơn tố cáo Số đơn khiếu nại Số đơn tố cáo  

Số 

đơn 

nhận 

được 

Số đơn 

được 

giải 

quyết 

Số 

đơn 

Nhận 

được 

Số đơn 

được 

giải 

quyết 

So 

đơn 

nhận 

được 

Số đơn 

được CĐ 

tham gia 

g/q 

Số đơn 

Nhận 

được 

Số đơn 

được CĐ 

tham gia 

g/q 

Số người 

được 

trở lại 

làm việc 

Số người 

được hạ 

mức kỷ 

luật 

Số người được 

giải quyết về  

các chế độ BH 

và  thôi việc 

0 - - - - - - - - - - - 

 


