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Thái Bình, ngày 04 tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
Năm học 2018-2019
Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn thi hành Điều lệ
Công đoàn Việt Nam khóa XI;
Thực hiện chương trình công tác năm học 2018-2019, Công đoàn ngành
Giáo dục Thái Bình xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thông qua cuộc kiểm tra để đánh giá đúng thực chất tình hình triển khai
và thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, làm rõ, phát huy những ưu
điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế (nếu có). Nâng cao chất lượng, hiệu quả
hoạt động công đoàn cơ sở và Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình góp phần
xây dựng tổ chức công đoàn, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của
đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức.
- Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra
Công đoàn cơ sở góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm Điều lệ, nghị quyết,
và các quy định của Công đoàn. Bảo đảm công tác thu, chi; quản lý, sử dụng, tài
chính Công đoàn theo đúng quy định.
2. Yêu cầu
- Công đoàn cơ sở được kiểm tra, chuẩn bị báo cáo bằng văn bản ( có gợi ý
viết báo cáo kèm theo) và các tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra, tạo
điều kiện để cuộc kiểm tra của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thái
Bình diễn ra thuận lợi, bảo đảm thời gian, đáp ứng yêu cầu, nội dung. Trong quá
trình thực hiện công tác kiểm tra không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm
vụ của các đơn vị.
- Việc kiểm tra bảo đảm đúng quy trình, quy định của Công đoàn Việt
Nam. Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, dưới sự
điều hành của đồng chí Trưởng đoàn. Đồng chí Trưởng đoàn chịu trách nhiệm trước
Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình về toàn bộ hoạt động của

đoàn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; khi xem xét, đánh giá sự việc phải
khách quan, trung thực.
II. NỘI DUNG KIỂM TRA
1. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam
- Việc tổ chức thực hiện Điều lệ công đoàn, nghị quyết Đại hội công đoàn
các cấp, các quy định của Tổng liên đoàn và các văn bản chỉ đạo của Công đoàn
ngành Giáo dục Thái Bình.
- Việc xây dựng và thực hiện các quy chế hoạt động của Ban Chấp hành,
ủy ban kiểm tra và các quy chế, quy định khác của Công đoàn; Thực hiện
nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, hoạt động Công đoàn; Chế độ sinh
hoạt của Ban Thường vụ, Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở.
- Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh.
- Công tác kiểm tra; công tác nữ công; công tác chỉ đạo và hoạt động của
Ban Thanh tra nhân dân; việc đăng ký thi đua và đánh giá xếp loại thi đua.
- Hồ sơ, sổ sách, văn bản, công tác quản lý đoàn viên…
2. Kiểm tra tài chính Công đoàn
- Công tác quản lý thu tài chính Công đoàn, kiểm tra hồ sơ sổ sách; chứng
từ kế toán năm 2017 và đến thời điểm kiểm tra.
- Việc xây dựng và thực hiện quy chế chi tài chính Công đoàn cơ sở.
III. THỜI GIAN, ĐỐI TƢỢNG
- Thời gian: từ ngày 20/10/2018 đến 15/11/2018
- Đối tƣợng: Các trường THPT thuộc huyện Tiền Hải; Kiến Xương; Thành
phố Thái Bình; Vũ Thư.
Thời gian cụ thể Công đoàn ngành sẽ thông báo trực tiếp với các đơn vị
trước tối thiểu 02 ngày.
- Dự kiến: Tháng 3/2019, Công đoàn ngành sẽ tiến hành kiểm tra các
trường THPT thuộc huyện Đông Hưng, Thái Thụy, Hưng Hà, Quỳnh Phụ. (Kế
hoạch cụ thể sẽ được thông báo sau).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình triển khai Quyết
định, Kế hoạch, Lịch kiểm tra đến Công đoàn cơ sở thuộc đối tượng kiểm tra.
- Công đoàn cơ sở chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra và các tài liệu có liên quan
đến nội dung kiểm tra để đoàn nghiên cứu, tổng hợp, xác minh trong quá trình
kiểm tra tại đơn vị. (báo cáo tự kiểm tra của các đơn vị gửi về địa chỉ
tuphamvan73@gmail.com trước ngày 20/10/2018).

- Tổ chức hội nghị: Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Công đoàn ngành
Giáo dục Thái Bình, nghe cấp ủy cơ sở báo cáo kết quả tự kiểm tra, hội nghị
thảo luận; đoàn kiểm tra nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, thẩm tra, xác minh; đánh giá
kết quả, nhận xét bước đầu.
Thành phần hội nghị:
+ Đoàn kiểm tra của Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình,
+ Mời đại diện cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham dự (CĐCS mời),
+ Ban chấp hành Công đoàn cơ sở,
+ Uỷ ban kiểm tra CĐCS (Cán bộ phụ trách công tác kiểm tra),
+ Đại diện Ban (Tổ) nữ công,
+ Đại diện Ban Thanh tra nhân dân,
+ Cán bộ làm công tác kế toán, thủ quỹ CĐCS.
- Đoàn kiểm tra tổng hợp, dự thảo thông báo kết quả kiểm tra, báo cáo Ban
Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình xem xét quyết định.
- Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình thông báo kết luận
cuộc kiểm tra đến Công đoàn cơ sở được kiểm tra; báo cáo kết quả với Ban Thường
vụ, UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh; tổ chức họp, rút kinh nghiệm cuộc kiểm tra, lập,
lưu trữ hồ sơ.
- Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục
vụ cuộc kiểm tra.
Căn cứ Kế hoạch này, đề nghị Công đoàn cơ sở thực hiện đúng yêu cầu,
nội dung để cuộc kiểm tra bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh (để báo cáo);
- Các CĐCS (Theo lịch KT);
- Các đ/c thành viên Đoàn KT (để thực hiện);
- Lưu CĐN.
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CĐCS……………………………………………………….

Thái Bình, ngày

tháng

năm 2018

ĐỀ CƢƠNG GỢI Ý VIẾT BÁO CÁO
tự kiểm tra việc Chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt nam, năm 2018
_____
I. TÌNH HÌNH CHUNG
Nêu rõ đặc điểm, tình hình và những thuận lợi, khó khăn (chủ quan,
khách quan) của địa phương, đơn vị tác động đến đội ngũ CBNGNLĐ, ảnh
hưởng đến hiệu quả hoạt động công đoàn.
- Tổng số CBNGNLĐ đến thời điểm 20/10/2018; trong đó tổng số nữ…. %
- Lương bình quân…………….người/tháng
- Đảng viên… tỷ lệ …% trong đó nữ …… tỷ lệ…. %
- Trình độ chuyên môn : Đại học.. TL..% trên đại học…..TL… %
- Trình độ lý luận: Cao cấp…. TL….%; Trung cấp……TL….%
- Trình độ khác : Ngoại ngữ ( a,b,c….. TL..% ; Tin học( a,b,c..)…..TL… %
- Tổng số đoàn viên công đoàn (biến động về số lượng/ chất lượng đoàn
viên công đoàn học kỳ I; nghỉ chế độ, kết nạp mới bổ sung);
- Diễn biến tâm tư, thái độ của đội ngũ trước tình hình chính trị, kinh tế xã
hội của đất nước, của địa phương; đời sống, thu nhập, việc làm,..
- Quan điểm chỉ đạo và các giải pháp của công đoàn trong việc triển khai
có hiệu quả hoạt động công đoàn.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của
cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên; tham gia quản lý cơ quan, đơn vị
- Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị CBVCNLĐ tham gia
xây dựng Nội quy làm việc; các Quy chế: Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế chi
tiêu nội bộ, Quy chế phối hợp để tham gia các hội đồng có liên quan đến quyền
và lợi ích của đoàn viên, CBVCNLĐ; đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ...
- Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; phong trào thi đua
“Hai tốt”; Phụ nữ “Hai Giỏi”; Tiếp tục đẩy mạnh “Đổi mới công tác quản lý
nâng cao chất lượng giáo dục” các cấp Công đoàn; đánh giá các biện pháp thực
hiện, việc đánh giá xếp loại thi đua, khen thưởng hàng năm.
- Việc phát huy sáng kiến, tham gia và thực hiện các đề tài khoa học, sáng
kiến kinh nghiệm trong công tác. Có đề tài tham gia Hội thi sáng tạo KHKT tỉnh
Thái Bình năm 2018 - 2019.
- Việc thực hiện các chế độ chính sách; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần
cho đoàn viên, CBVCNLĐ; tổ chức thăm khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên...

- Vận động đoàn viên, CBVCNLĐ giúp đỡ nhau trong công tác, đời sống;
tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ khó khăn; xây dựng, quản lý quỹ tương trợ (nếu có)...
2. Công tác tuyên truyền giáo dục
- Nội dung, hình thức tuyên truyền.
- Vận động đoàn viên chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước. Đoàn viên vi phạm quy định Điều lệ Đảng, pháp luật
của Nhà nước, hình thức xử lý (nếu có)
- Vận động đoàn viên tham gia đóng góp các loại quỹ, tham gia các hoạt
động xã hội, từ thiện, phụng dưỡng mẹ VNAH, xây dựng nhà tình nghĩa.....
- Tham gia xây dựng đời sống văn hóa, thiết chế văn hóa, tổ chức và tham
gia các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục, thể thao...
- Tham gia xây dựng Đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp, số lượng..
- Việc thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2-2-2018 “về giám sát
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối
với việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ
chốt và cán bộ, đảng viên” tại cơ quan, đơn vị.
3. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh
- Việc xây dựng và củng cố: Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra, Ban nữ
công, Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn?
- Công tác phát triển đoàn viên: Tỷ lệ đoàn viên/ CBVCNLĐ (... %), kết
nạp mới, thủ tục kết nạp, quản lý đoàn viên.
- Xây dựng Chương trình công tác năm, đăng ký thi đua.
- Xây dựng quy chế làm việc: Quy chế làm việc Ban chấp hành, Ban
thường vụ, Ủy ban kiểm tra, Ban nữ công, Ban Thanh tra nhân dân; Quy chế chi
tiêu nội bộ, quy định thu chi tài chính công đoàn.
- Nề nếp, nội dung, hình thức sinh hoạt công đoàn: Công đoàn cơ sở, Ban
chấp hành, Tổ công đoàn, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, nội dung....
- Công tác thông tin báo cáo...
- Hệ thống sổ sách: Nghị quyết, quản lý theo dõi đoàn viên, các văn bản
triển khai của Ban Chấp hành CĐCS....
4. Công tác kiểm tra
- Xây dựng Chương trình công tác năm và triển khai thực hiện
- Tổ chức kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra dấu
hiệu vi phạm Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra tài chính cùng cấp: Số
cuộc, kết quả kiểm tra?
5. Công tác Nữ công
- Xây dựng Chương công tác năm và triển khai thực hiện; công tác chăm
lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho nữ CBVC đoàn viên CĐ.
- Nề nếp, nội dung, hình thức sinh hoạt.
- Kết quả phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ
CBVCNLĐ (Đăng ký thi đua, kết quả thi đua...)
6. Công tác tài chính

- Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý thu, chi kinh phí Công đoàn năm
2017.
- Việc thu, chi kinh phí Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 2022;
- Việc thu, chi tài chính công đoàn đến thời điểm kiểm tra.
7. Công tác chỉ đạo của Công đoàn cơ sở và hoạt động của Ban Thanh
tra nhân dân
- Công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đối với hoạt động
của Ban Thanh tra nhân dân.
- Chế độ làm việc của Ban Thanh tra nhân dân
- Thực hiện chương trình giám sát năm 2017: Số cuộc giám sát, nội dung,
hình thức, kết quả giám sát, kiến nghị?
- Kết quả giải quyết các kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân.
- Việc xây dựng và thực hiện Chương trình giám sát năm 2018.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ( nếu có)
Nơi nhận:
- Đoàn kiểm tra;
- Lưu …..

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
(ký tên, đóng dấu)

