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Bc Ip - Tr do - Hnh phiIc
Kiên Giang, ngàyo?2.. tháng 7 nàm 2020

BAO CÁO
Sor kt 5 nãm thrc hin Nghi quyt 06b/NQ-TLD, ngày 03-8-2015 cüa
Ban Chp hành Tong Lien doàn v nâng cao chat 11r9'ng,
hiu qua hoit dng ella lly ban kiêm tra cong doàn
Thrc hin K hoch s 1OIKH-TLD, ngày 11-3-2020 dlla Doàn Chll tjch
Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam ye sa két 5 nãm thirc hin Nghj quyêt so
06b/NQ-TLD, ngày 03-8-2015 cüa Ban Chap hành Tong Lien ctoân Lao dng
(LDLD) Vit Nam ye nâng cao chat lixçrng, hiu qua hoat dng dlla Uy ban kiêm tra
cong doàn (gçi tat là Nghj quyêt so 06b/NQ-TLD).
Ban Thithng viii Lien doàn Lao dng tinh Kiên Giang báo cáo kêt qua thiic
hin Nghj quyêt nhir sau:
I - DAC DIEM TINH HINH
Tinh dn tháng 6 näm 2020, Lien doàn Lao dng tinh Kiên Giang có 18
cong doàn cap trén trrc tiêp c sâ và 1.456 CDCS, ND. Co 770 lly ban kiêm tra
(UBKT) cong doàn (gôm: 01 UBKT cong ã'oân cap tinh, 18 UBKT cOng doàn cap
trên trzcc tiêp cc' th và 751 UBKT cOng doàn cc' sO). COn lai, CDCS cO duói 30
doàn vien, ban chap hânh phân cong 01 Uy viên phii trách cOng tác kiêm tra.
Thirc hin Nghj quyt s 06b/NQ-TLD trong diu kin có nhiu thun 1çi ca
bàn: Diiçc sir quan tam lânh d.o cOa ban châp hành (BCH), ban thuOng vii (BTV)
,
cong doàn các cap và UBKT cOng doàn cap trên trirc tiép trong vic hung dân,chi
dao và to diêu kin cho UBKT cong doàn các cap hot dng. COng tác kiém tra,
gám sat cüa to chirc cOng doàn dà có nhiêu cO gang dôi mâi ye ni dung và nâng
cao chat krcng, hiu qua hot dng; hang näm luôn chll dng xây dirng chxang
trinh, kê ho.ch và to chirc thirc hin có hiu qua. So luçing, chat hrçing các cuc
kiêm tra, giám sat ducic nâng len, qua do gop phân quan tr9ng vào vic hoàn thành
chi tiêu, nghj quyêt di hi cOng doàn các cap và nâng cao thllc chap hành Diêu l
Cong doàn.
Tuy nhiên vic thirc hin Nghj quyt 06bINQ-TLD ciing cOn gp mt s khó
khän nhu: Da so lly vien UBKT là kiem nhim và chua dành nhiêu thai gian cho
cong tac cong doãn, so hrcrng không on djnh do yeu câu ye cong tác diêu dng, luân
chuyen can b. Chi tieu ye ca câu chuyên mon nghip vi dOi vói cong doan cap trên
và cap trên trirc tiep cci sà chua dáp irng yêu câu cüa ng quyêt. Mt sO Uy yien mOi
tham gia cong tác kiêm tra cOng doàn nén chixa tIch llly duçic kinh nghim, trong thrc
hin nhim vii cOn chira manh dn, ngi va chm. Nh&ng CDCS không dO diêu kin
thath 1p UBKT, chi phân cOng 01 üy viên ban chap hành phii trách cong tác kiêm
tra nen trong hoat dng có noi cOn mang tInh hInh thrc do can b thiêu nghiên cüu
nghip vi, chua näm vci'ng ye nguyen täc, quy trInh thirc hin và chua nâng cao yai
trO và trách nhiém.
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II- KET QUA TRIEN KHAI THU'C HIN NGHJ QUYET
1- Cong tác to chüc quán trit, trin khai thirc hin Nghj quyt
Ngay sau khi Nghj quyt s 06b/NQ-TLD cüa Ban Chap hành Tng LDLD
Vit Nam duçc ban hành, Ban Thi.thng vii LDLD tinh dã xây drng Kê hoich
1371KH-LDLD, ngày 20-01-2016 vâ Chucmg trmnh
733!CTr-LDLD, ngày 22-0220 16; LDLD tinh to chirc triên khai 01 cuc có 125 di biêu tham dir. Chi do cong
doàn
duói to chirc hi nghj BCH, UBKT cong doàn to chi'rc triên khai thrçc
1.184 cuQc, có 23.729 1ut ngri dir. Chi dao 1 00% cOng doàn
trên trrc tiêp c
s& xây drng kê hoch thixc hin Nghj quyêt và to chiic triên khai nghiêm
các
quy djnh, huóng dan cña Doàn Chñ tjch Tong Lien doàn1.
Trên ca sâ chi dao cüa Ban Thung vçi LDLD tinh, cOng doàn các cp dã t
chirc triên khai, quán trit Nghj quyêt bang nhiêu hInh thirc, phü hçp vói tirng doi
ti.rçing cli the; dông thi chi dao UBKT cong doàn các
tO chüc xây dirng chxang
trInh, kê hoach cong tác kiêm tra, giám sat hang nàm và to chirc thirc hin nhim v1i.
Qua do, gop phân nâng cao nhn thüc, trách nhim cüa BCH, BTV, UBKT cong
doân các
và can b, doàn vien cong doàn trong vic thirc hin các quy djnh ye
chi'rc näng, nhim v, thâm quyên cüa UBKT và chi dio to chirc thirc hin các
nhim vii kiêm tra, giám sat cüa tO chirc cOng doàn d4t yêu câu, ch tiêu kê hoch
11am.
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Hang näm, Ban ThixOng vi LDLD tinh chi do Uy ban Kirn tra LDLD tinh
hithng din UBKT cOng doàn các cap xây dmg chuorng trInh, kê hotch kiêm tra,
giám sat và tiên hành kiêm tra, giám sat theo kê hoch và xem day là cong vic
thung xuyên, lien tiic trong triên khai, thirc hin chüc näng, nhim vçi kiêrn tra,
giám sat trong h thông cOng doân trén dja bàn tinh.
2- Vic di mói, nâng cao chat Iuqng cOng tác kim tra, giám sat cong
,
A
doan va Uy ban kiem tra cong doan cac cap
2.1. Vic tii nzái, nàng cao cizjt lwmg Ito dng
D nâng cao cht luqng hot dng cüa UBKT Cong doàn các cp trong tinh,
Ban Thing vi LDLD tinh d hithng dn cong doàn các
trong tinh xây dirng và
thirc hin quy chê lam vic, chuong trmnh cOng tác toàn khóa, phân cong nhim v'i
cho các üy viên UBKT; chuo'ng trInh, kê hoch cong tác hang nàm cüa UBKT.
Thr?mg xuyên tO chirc cho các üy viên UBKT nghiên cüu, quán trit các chü trucing,
nghj quyêt, chi thj, quy djnh cüa
trên cOng tác kiêm tra, giám sat dé cii the hóa
ni dung hot dng cüa cp mInh. Linh hoat trong vic tnrng dirng can b, doàn viên
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Trin khai các mic tiêu, chi tiêu cOa Nghj quyt 6b/NQ-TLD, Quy& djnh s 254/QD-TLB, ngày
05-3-2014 ban hành quy djnh ye cong doàn giai quyêt và tham gia giãi quyêt khiêu nai, to cáo; Hi.r&ng dan
sO 251/HD-TLD, ngày 02-3-2017 ye scra dôi, bô sung hiróng dan so 238/HD-TLD, ngày 04-3-2014 thi
hành Diéu 1 Cong doàn Vit Nam khóa XI; c the hóa Hiràng dan so 75/HD-LDLD, ngày 28-3-2017 c0a
Ban ThuOng vii LDLD tinh theo Quyêt djnh s01924/QD-TLD, ngây 20-12-2016 ye vic ban hành quy ché
hoat dng Doàn kiém tra ctxa Uy ban kiêm tra Cong doàn; Quyêt dnh sO 1 602/QD-TLD, ngày 15-9-2017
cüa Tong Lien doàn ban hành quy djnh hinh thrc xfr 1' k' lust trong to chic cong doàn; Quyét djnh so
833/QD-TLD, ngày 17-4-2018 vO vic ban hãnh Quy djnh Giárn sat trong tO chirc cong doàn; Quyt djnh
so 333/QD-TLD, ngày 28/2/2020 cüa Doàn ChO tjch Tong Lien doàn ye vic ban hành Quy dnh "Cong
doán giái quyét và tham gia giâi quyét khiéu ni, tO cáo", thay the Quyêt djnh sO 254/QD-TLD, ngày 05-320 14.
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Co chuyên mon tham gia vào các doàn kim tra, giám sat. Di mói trong cong tác
xây dirng chi.wng trinh kim tra, giám sat theo huOng kim tra ngày càng di vào trQng
tam, trong diem, ,trong do tp trung kiêm tra vic thirc hin nghj quyêt
dai hi cong
doàn các cap, kiêm tra vic quán 1, sir d1ing tài chInh, tài san cOng doàn. Phát huy
vai trO cüa UBKT cOng doàn trong vic tham mi.m giüp BCH, BTV chi dao vâ th
chi.'rc thirc hin có hiu qua cong tác kiêm tra, giám sat dôi mói cong tác kiêm tra,
giám sat theo hithng nâng cao chat hicng, tang dan ye sO hrcxng; quytrmnh thirc hin
nhanh, gçn, hiu qua, tao diêu kin thu.n 1çi cho dOi tuclng kiém tra tiêp t'Vc thirc hin
nhim vii chuyên mon trong qua trInh kiém tra, giám sat, dOng thai dam bâo giü
vfrng nguyen tàc và phucing pháp tiên hãnh. Sau kiêm tra, giám sat, cia chi'i tr9ng vic
don doc, theo dOi thzc hin các két luân kiêm tra, két qua giám sat, gop phân thirc
hin các quy djnh cüa to chirc cong doân ngày càng tot hem. To chi'rc so', tOng kêt,
dánh giá cong tác kiêm tra, giám sat, thi barth k 1ut trong to churc cong doàn và rOt
ra kinh nghim dé có hrrng chi dao phü hqp, hiu qua ho'n.
2.2. KIt qua hoçit ttng cña üy ban kilm tra cong doàn các clp
- Kilm ira, giám sat vic ch4o hành Diu l COng doàn Vit Nam cling c412 Va
cap dzthi: COng doàn các cap cia to chüc kiêm tra chap hành Diêu 1, nghj quyêt và
các quy djnh cOa tO ehcrc cong doãn theo t' 1: Uy ban kiêm tra LDLD tinh kiêm tra
cap dirth dat 20% co' s&. Cong doân cap trén co' sâ to chc kiêm tra dOng cap vá
kiêm tra cap diii dat 10% tOng so CDCS; üy ban hem tra CDCS tiên hành kiêm tra
vic chap hành Diêu 1 a cap mInh. Két qua, các cap cOng doàn cia tiên hành kiêm
tra dt.rçic 5.396/4.806 cuc, dat 112% Ngh quyét; Uy ban Kiêm tra LLD tinh cia
kiém tra dirçic 42/4 0 cuc, dat 105% chi tiêu Nghj quyêt.
- Kiê'm Ira v quán l, th dyng tài chinh cong doàn: Th?c hin vic t chirc
kiem tra dông cap và kiêm tra cong doàn cap dtrâi theo chi tiêu ngh quyêt 6b/NQTLD. Hang näm, Uy ban Kiêm tra LDLD tinh da xay dimg ke hoach và tO chüc
kiém tra tnthc khi Ban Tài chInh quyêt toán vâi Tong Lien doàn, 1p danh sách
kiem tra cap duôi dat 25% tong sO dan vj trirc thuc. Hithng dan UBKT cOng doàn
cap trên Ca s thirc hin kiêm tra dOng cap trirac khi quyêt toán vài LDLD tinh, chi
d4o các CDCS to chrc kiêm tra chap barth Diêu 1 và tài chInh cong doàn dong cap,
dat 100% chi tiêu Nghj quyêt. Ket qua, các cap cOng doân cia tiên hành kiêm tra
,
dirge 4.95 1 cuc (gt 112% so vO'i Nghi quyét). Qua kiêm tra, UBKT congdoan các
cap cia ban hành ket 1un, nhân xét ixu, khuyêt diem ye ni dung dugc kiêm tra va
kien nghj các dan vj dirgc kiêm tra xir 1, khäc phitc. To cht'rc phOc tra the dan vj có
kiên nghj khäc phiic, xir 1 v cOng tác tài chInh trong vic thirc hin hen nghj cüa
doàn kiêm tra.
- Kilm tra khi có ddu hiu viphgm: D dam bâo chi tiêu 100% cac tru&ng hqp
vi phm dirge phOt hin và kiêm tra kjp thai, UBKT cOng doàn cac cap cia chO dng
näm tInh hInh dôi vOi các to chirc, Ca nhân có dâu hiu vi pham Diêu 1, nghj quyêt,
chi thi và cac quy dinh cüa cOng doàn. Xác djnh rO ni dung, dOi tugng, x1r 1 thông
tin chInh xác và tiên hành kiêm tra, kjp thii kêt 1un uu, khuyêt diem, có vi pham
hay khOng vi phm, bin pháp khãc phiic. Qua do, cia phát hin và hem tra 11 cuc,
kiên nghj thu hOi nguOn tài chInh và tO chirc kiêm diem, thirc hin cOng tác xà 1,
k5r 1ut can b theo dOng quy djnh.
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- Thy'c hiçn nhim vy giám sat thea quy djnh cña Diu l Cong doàn: Thirc
hin Quyêt djnh so 833/QD-.TLD, ngày 17-4-2018 cüa Tong Lien doàn ye vic ban
hành quy djnh giám sat trong tO chirc cong doàn. Ban Thithng vti LDLD tinh dä
lânh do, chi dao và hithng dn cong doãn các cap chü dng xây d%mg kê ho.ch to
chirc giám sat cOng tác cong doàn theo diing quy djnh ye chi tiêu, nidung, sO
lirqng d trin khai và to chic thirc hin. Chü dng 1p ke hoch dê phOi hgp, tO
chirc thirc hin Quyêt djnh so 217-QD/TW, ngây 12:12-2013 cña B ChInh trj và
Hi.ràng dan so 726/HD-TLD, ngày 02-6-20 14 cüa Tong Lien doan ye vic "COng
doàn thirc hiçn giám sat và phán bin xã hi thea Quyêt djnh sO 21 7-QD/TW, ngày
12-12-2013 cia Bç5 C'hInh trj ". Xây dirng dir toán và 1p kê hoch tO chirc cong tác
giám sat hi dê däng k vd cap üy và UBMT To quôc cüng cap, dông thi tiên
hânh to chic các doân giám sat theo quy djnh. Qua do, dA gop phan thirc hin tot
nhim vii giám sat và phán bin, phán ánh, dé xuât nhng vuâng mac, bat cp nhäm
giâi quyét các van dê cO lien quan den quyên, lçii Ich hçip pháp, chInh dáng cüa can
b, doàn viên, CNVCLD. Kêt qua, cong doàn các cap trong tinh dâ tO chirc giám sat
duac 335 cuc (co 314 cuc giám sat tp the và 21 cuc giám sat cá nhan). Riêng
LDLD tinh dã to chirc giám sat duc 2 1/23 cuc (19 tp the, 02 cá nhan), dt 90,4%
k hoch. Vic bô sung thim vi cho UBKT quyên giám sat, phát hin, dugc quyêt
djnh k 1ut và dé xuât khen thithng, k' 1ut can b dã tang ct.rmg vai trO, trách
nhim, k ci.rang, k) 1ut cUa cOng doân duçic nâng cao, gop phân ngày cãng nhieu
vào cong tác xay dmg to chirc cong doàn trong sach, vüng mnh.
- COng tác tham muu, xl l k luçt tá chic, can b, doàn vien cOng doan ci'ing
cap và cap dithi khi có viphqm: 5 nàm qua, các cap cong dôan d th?c hin tot cOng
tác theo dôi, kiêm tra, giám sat hoat dng cüa can b, doân viên, nhàm kjp thai kien
nghj BCH, BTV xir l k' 1ut can bi khi Co vi phm. Dã có 16 trung hqp phâi dê
xuât các hInh thirc xi:r 1 k' 1ut, trong do có 9 trix&ng hcp do Uy ban Kiem tra
LDLD tinh kiên nghj xi.'r 1 và 7 tri.rOng h?p do cOng doân cap tren trirc tiêp co s& và
CDCS kiên nghj hInh thüc xcr 1.
- COng tác giái quyê't và tham gia giái quyê't khilu nçi, tO' cáo: Thirc hin Quyt
dnh so 254/QD-TLD, ngày 05-3-2014 và Quyet djnh sO 333/QD-TLD, ngày
28/2 /2020 cüaDoàn Chü tjch TOng Lien doân ye vic ban hánh Quy djnh "COng
doân giãi quyet và tham gia giái quyêt khiêu nai, tO cao", Ban Thi.thng vi LDLD
tinh dâ có cOng van chi dao cOng doàn các cap can ci.'r các quy djnh dê ap diing thrc
hin và UBKT phâi chü dng tham muu giüp BCH, BTV câpmInh kiêm tra, xác
minh, giãi quyet kjp thi cac don thu khieu nai, to cáo thuc thâm quyên giái quyêt
cüa cOng doàn. Thrc hin Ljch tiêp can b, doàn vien, ngui lao dng và nghiên
cru, xfr 1, giái quyOt don, chuyên dcinthix vâ hu&ng dan doàn vien, cOng rihân lao
dông khieu nai, to cáo den ni diing thâm quyen. TIch crc chü dng tham gia cing
vói co quan Nhà nu&c, các to chrc vá ngithi sr diing lao dng dê giâi quyet theo
dirng quy djnh cUa pháp 1ut nhàm dam bão quyên, Içii Ich hcrp pháp, chInh dáng
cho can b, doàn viên, CNVCLD.
- Thun l'i: Uy ban kim tra cOng doàn các cp trong tinh luôn có sir quan
tam, tao diéu kin cüa BCH, BTV cOng doãn các cap và UBKT cong doàn cp trên
trong vic hithng dan ye chuyên mon và tO chc thirc hin thim vii. Co ch d ye
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phii cap trách thim, cong tác phi cho thãnh viên các doàn kiêm tra, giám sat theo
quy djnh cüa to chirc cOng doàn.
- Khó khàn: Vic quy djnh phãi darn bão v s krcing, t' l kim tra trén tong
so don vj trçrc thuc dôi vth cong doân cap trên trirc tiêp Co sâ nai có nhiêu CDCS
là rat kho thirc hin. Dja gi&i hành chInh cap huyn thi.rông dui 15 km và chixa có
hu&ng dan, quy djnh cii the ye chê do tiên xäng, cong tác phi, ben canh do, da so
các üy viên kiêm nhirn nng vic chuyên mon nén cüng ánh hu&ng den vic tnrng
diing, tp hçp üy viên dê thânh 1p doàn kiêm tra.
3. Vic kiin toàn, cling c t chü'c üy ban kiêm tra
3.1. VWc kin toàn cng có' t chic và bá tn can bç$ lam cong tác k1e2m tra
Ban Chp hành LDLD tinh thix&ng xuyên nm bt thông tin Va kjp thai d
xuât bô sung, kin toàn UBKT cOng doàn các cap nhärn darn bão so lugng, chat
h.rçing dáp lrng yêu câu nhim vii theo quy djnh. Chi dao các cap cong doàn chü
dng tham miru vi cap üy, phôi hqp vâi thu tru&ng co quan, don vj dê hip y và
1ra chon nhân sr, dOi mi ni dung, phuong pháp kiêm tra theo huthg có trçng
tarn, tr9ng diem. Tp trung nâng cao hiu qua hot dng, tham miru BCH cüng cap
tO chüc các lap bôi duô'ng, tp huân nghiêp vi1 cOng tác kiêm tra dat chi tiêu theo
Nghj quyêt.
Uy ban Kim tra LDLD tinh thung xuyên cp nht thông tin, báo cáo và tham
muu Ban Thumg vi ye cOng tác quy hoach, dào tao và cüng cO, kin toàn cOng tác
can b cüa UBKT cOng doàn các cap theo quy djnh.
3.2. Gzá't ltccmg di ngü can bç5 zy ban /dêm tra
- Uy ban Kim tra LDLD tinh gm 7 dng chI: Chü nhirn, 01 Phó Chü nhim, 05
üy vien. Vê trInh d: Thac si 3/7 dOng chI, dai h9c 4/7 dOng chI. Vé nghip vli:
Chuyên ngãnh Lut và Kê toán 4/7 dOng chI, chuyên mOn khác 3/7 dOng chI.
- Uy ban kirn tra cong doân cp trén trrc tip cci sâ: Tng s 88 üy viên.V
trInh d: dai hçc 88 dOng chI. Vé nghiêp v11: Chuyên ngành Lut và Kê toán 46
dông chI, chuyên mon khác 42 dông chI.
- Hin Co 751 CDCS dü diu kin thành 1p UBKT. Co 2.3 10 üy viên UBKT
và 686 can b phi trách kiêm tra CDCS. ye chuyên môn, trInh d dai h9c: 949
dOng chI; cao dang: 655 dông chI. Vê nghip vii: Chuyên ngành Lut yà K toán có
144 dông chI, chuyên mon khác 2.5 15 dOng chI.
3.3. SO' lu'ctng can b5 chuyên trách ä'upc phân cOngphy trách cOng tác /dm tra
so vái Nghj quyêt
- Van phông Uy ban Kim tra LDLD tinh gm 3/3 chuyên trách ducc phân
cOng phii trách cOng tac kiém tra có trInh d dai hpc và trên dai h9c.
- Uy ban kim tra cOng doàn cp trên tri7rc tip co s& có 17/17 chuyên trách
duqc phân cOng phii trách cOng tác kiêm tra cOng doàn cap trén trixc tiêp Co s có
trInh d di h9c; 01 cOng doàn ngãnh do có 02 bién chê nén không co câu can b
chuyên trách phii trách cOng tác kiêm tra.
- Các CDCS trong tinh không có can b chuyên trách cOng doàn.
3.4. Co ice' hoach, quy hogch, dào tçio v chuyên mOn theo quy djnh dOi vol can
b chuyén trach cOng tác klêm Era: Ngay tir dâu nhim k và hang näm, Ban
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Thi.thng v LDLD tinh chi dto cong doãn các cp xây dirng k hoch dão t?o, bi
dixO'ng ye chuyên môn, nghip vi dôi v&i can b chuyên trách cong tác kiêm tra Va
tham gia các 1p tp huân do Cong doàn cap trén to chüc nhäm dáp lrng yêu câu
cong tác theo quy djnh. NhIn chung, can b UBKT cOng ctoàn các cap trong tinh dã
tIch circ tham miru giüp BCH, BTV triên khai và thirc hin nhim vii cUa TJBKT
trong näm theo quy djnli ci.'ia Diêu 1 Cong doàn Vit Nam. Thông qua vic thirc
hin Nghj quyêt, di ngfl lam cong tác kiêm tra dã thrçc quan tam, chfl tr9ng dào
tao ye chuyên rnôn, kêt qua hot dng cfla cong tác kiêm tra, giám sat cong duc
nâng dan ye chat luçng, ni dung có tr9ng tam, tr9ng diem.
4. Cong tác ban hành vn bàn và dào to, tp hun, b1i thr&ng nghip vt1
cho fly ban kiêm tra và can b lam cOng tác kiêm tra cong doàn: Thông qua
chuong trInh, ké hoach tp huân hang näm dé hi.thng dan cOng doàn các cap ye chrc
nàng, thim vi, thâm quyén cfla UBKT các cap dê ban hành các van bàn kiêm tra,
giám sat, dam bão dflng the thirc, thâm quyên theo quy djnh cUa N1à nithc và Tong
Lien doàn. Hang näm, triên khai, hithng dn các van bàn và các quy djnh mi cfla
Tong Lien doãn và xãy drng ké hoach t chirc các hp tp huãn, trong do có nghip vii
kiêm tra, giám sat. Ni dung, chuoiig trmnh tp huân cci bàn phfl hçxp vâi can b lam
cong tác kiêm tra các cap cong doàn trong tinh. Näm 11am qua, UBKT cOng doàn các
cap dâ tham mini BCH, BTV tO chirc di.rcxc 63 lap tap huân, có 2.558 luqt can bô
UBKT dir (LDLD tinh to chüc 3 l&p). Co 7/7 can b Uy ban kiêm tra LDLD tinh &rcic
tham gia tp huân ye cOng tác kiêm tra, giám sat. Ngoâi ra, LDLD tinh dä cfl Chü
nhim, Phó Chfl nhim UBKT di dir các iap tp huân do TOng Lien doàn tO chflc và
chi dao Uy ban Kiêm tra LDLD tinh phôi hçip tp huân, huang dan k' näng, nghip vii
và cung cap, hithng dan chi tiêt các biêu miu ye cong tác kiOm tra, giám sat cho can b
kiêm tra các CDCS.
5. Viêc dam bão diu kiên lam viêc và thtrc hiên các cy ch chInh sách dj
vói can b fly ban kiêm tra cOng doàn
Ban chtp hành, ban thuing viii cong doàn các cp luôn quan tam tao dMu
kiên ye c sâ vt chat, phOng lam vic, nui tiêp doàn viên và ngixôi lao dng, trang
thêt bj phic VçL cho boat dng kiêm tra, giám sat cfla can b lam cong tác kiêm tra;
dông thai thirc hin tot các ché d, chmnh sách dOi vâi can b lam cong tác kiêm tra
dam bão theo quy djnh.
- Nhm dam bào thirc hin t& quy ch lam vic cfla UBKT cOng doàn các
cap, Ban Thu&ng vi LE)LE) tinh dà chi dao cOng doàn các cap luOn quan tam, tao
diêu kin cho các fly viên LTBKT và can bQ cOng doàn có chuyên mOn duc tnrng
ding, chfl dng sap xép thai gian tham gia các hoat dng kiem tra, giám sat và thirc
hiên hoãn thành các chi tiêu, nhim vi hang nàm.
- Thirc hin các quyt djnh, quy djnh cfla Tng Lien doãn v cOng tác kim
tra, Ban ThiiOng v LDL tinh chi dao cong doàn các cap luOn quan tam thrc hin
dung, dfl các chê dO ye phân bO nguOn kinh phi, dáp irng yeu cau nhim vii kiem tra,
giám sat cho UBKT cOng doàn các cap hoot dng. Thanh toan càc khoân ph cp,
cOng tác phi và chi cap trang phiic cho can bO UBKT theo quy djIIh.
6- Kt qua thirc hin các miic tiêu, chi tiêu cfla Nghj quyt s 6bJNQTLD
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6.1 Vê thtc Izin myc lieu cüa nghj quyêt
Ngay sau khi Nghi quyt 6b/NQ-TLD dixçic ban hánh, Ban Thuing vçi LDLD
tinh kip th&i xay drng Chtiong trInh, Ké hoach, triên khai, quán trit Va chi dao
cong doàn cac cap cii the hóa vic thirc hin các ni dung cüa Nghj quyêt, t1r do dâ
t?o chuyên biên tIch clrc ye nhn thirc trong can b cong doán ye cong tác kiêm tra
và boat dng UBKT cong doàn các cap. Chat h.rçng, hiu qua hoat dng UBKT
cOng doán các cap duc nâng len dä gop phân phOng ngüa, ngàn chn vi phm nQi
dung Diêu l, nghj quyêt, chi thj vá các quy djnh cüa tO chüc cOng doân. Qua kiêm
tra ye Cong tác quán 1 thu, chi tài chInh cOng doán, UBKT cong doàn các cap dã
gop phân kiêm tra, giám sat vic sfr dcing, quân l tài chInh, tài san, hoat dng kinh
té cüa cong doán, báo dam các khoãn thu, chi theo dung theo quy djnh. Cong tác
giái quyét và tham gia giãi quyêt khiêu nai, tO cáo dugc triên khai và kjp th1rc hin
kjp th&i, dung pháp lu.t dã gop phân báo v quyên, lçii Ich hçip pháp, chInh dáng
cüa doàn viên, cOng nhân vién chirc lao dng. Vic yêu câu, quy djnh ye chuyên
môn, nghip vçi dôi vci üy viên UBKT cOng doân cap trén và cap trên trirc tiêp cci
s& dã gop phãn nâng cao chat ltrçng di ngQ can b UBKT cOng doàn, dáp ing yêu
câu thirc hin nhim vii theo quy djnh cüa Dieu l Cong doàn Vit Nam.
6.2 V thy'c hin ciii lieu cña nghj quyll
- Hang nám có 100% UBKT lien doàn lao d5ng tinh, thành phd, cong doàn
ngành trung tcong và tu'ong throng, It nhát 80% iy ban kiêm Ira cong doàn cap trên
trrc tiép co' s6 50% cOng doàn cci s& tO cht2c kiêm tra tài chlnh cz'Ing cap: Trong 5
nàm qua, Uy ban Kiêm tra LDLD tinh d kiêm tra cllng cap 05/05 cuc (dat 100%
chi tiêu nghi quyet), UBKT cOng doàn cap trên cci s kiêm tra dông cap di.rçic
124/90 cuc, (dat 137 % chi tiêu nghj quyêt). UIBKT các CDCS d tiên hành kiem
tra dOng cap thrgc 4.856/3.640 cuc (dat 133% chi tiêu nghj quyêt).
- Hang nám UBKT lien doàn lao dng tinh, thành phd, cOngdoàn ngành
trung u'o'ng và tu'ong du'o7'zg tO chic kiêm tra It nhOt 25% cong doàn cap dithi ye tat
chInh, 20% ye chOp hành Diéu l COng doan; cong doàn cOp trén try'c tiép cci sO' tO
chi'c kiêm tra It nhOt 15% cOng doàn cOp dithi ye tài chInh, 10% ye chOp hành Diéu
l CvOng doàn: Trong 5 näm qua, Uy ban Kiêm tra LDLD tinh d kiem tra cap di.rói
90/85 cuc (dat 106% chi tiêu nghj quyê. UBKT cOng doan cap trên cci sr d tiên
hanh kiêm tra cap dithi di.rçc 1.458 cuc (dat 91% chi tiêu nghj quyêt); CDCS kiêm
tra các CDCS thanh vién duqc 21 cuôc, (dat 100% chi tieu nghj quyét).
- 100% dO'u hiçu vipham khiphát hin du'çxc kiê'm Ira ko th&i: Trong 5 nàm, dã
to chrc kiêm tra 1 1/1 1 cuc kiêrn tra CO dâu hin vi phm du'cc các cap cong doàn
trong tinh phát hiên yà tO chüc kiêm tra kip th&i, dam báo 100% chi tiêu Nghj quyêt.
- 100% dciii khiu ngi, tO' cáo thuóc thO'm quyé'n cOng doàn &çrc giái quyê't và
70% dan khiêu nqi, tO cáo thuç5c thOrn quyén cci quan nhà nicO'c và to chj'c khOc lien
quan den quyên lcri cza doàn vien và ngu'd'i lao dng cOng doàn cO vOn ban tharn gia
the hin rO quan diem giOi quyét: Tr 2015 den nay, cOng doàn các cap trong tinh d
t chi.rc tip 596 krcrt can b, doan viên và nhn 168 dn khiêu a1, trong do có 32
thm thu thuQc thâm quyên giái quyêt cüa cong doàn.
giãi quyêt và tham gia giãi
quyt duçc 97 do'n; các tnrng hgp cOn lai dtrçc cong doân các cap trá 1&i don,
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chuyn và huàng dn gl'ri don dn cci quan có thm quyn giãi quyt theo quy djnh.
Két qua có 18 tnrng hcp th.rçc tr& 1i lam vic, 23 tnrông hçrp ducc giài quyêt ye
1umg, 12 tru&ng hçip duqc giài quyt v BHXH, 26 trung hçp duçic giãi quyêt ye trçY
cp thôi vic, tng s tiên duçic trg cp là 1.095.723.000 dông. Vic giài quyêt và tham
gia giãi quyêt, huâng dan, trâ 1&i dcin thu &rçic thirc hin dung theo thâm quyên và các
quy djnh cüa Lut Khiêu ni; Lu.t To cáo và các quy djnh cüa to chi'rc cong doàn dà
giüp can b, doàn viên, nguô'i lao dng an tam cong tác vá tin tithng vào vai trô, chi'rc
nàng cüa tO chirc cOng doàn; không có tnrng hcrp kéo dài chua di.rçc giái quyêt.
- 100% can bç5 chuyên trách UBKT lien d'oàn lao dc5ng tinh, thânh pM, cong
doàn ngành trung itolig và ttrnng dzrn'ng, It nhát 80% can b chuyên trách iy ban
kiêm tra cOng doàn cap trên trcc tiép co th cO trmnh d dgi hQc, trong dO sO can b
durtc ho trI m&i tfr nám 2016 tr& di dam báo co' cáu 50% ducic dào tgo ye chuyên
ngành luat và 50% ye chuyên ngành tài chmnh, kê toán;
+ Co 3/3 can b Van phông Uy ban Kirn tra LDLD tinh và 17/17 can b
chuyên trách UBKT cong doàn cap trên trirc tiêp cci s có trInh dç5 dcii hQc (dgt
100% chi tiêu Nghj quyét).
+ Co 4/7 dng chI Uy viên Uy ban Kim tra LDLD tinh có trInh d di h9c
chuyên ngành lugt và kê toán (di' 57 % Nghj quyêt).
+ Co 46/88 üy viên UBKT cOng doàn cp trên tr1rc tip Ca s& có dai h9c
chuyên ngành 1ut và kê toán (dgt 60 % Nghj quyê).
- Trong nhim 100% can a
ban kiê'm tra cOng doàn cap trên co' sO' và
70% IrO' len can b zy ban kiêm tra cOng doàn co' sO' ditcrc bOi du'6ng nghip vi
cOng tác kiém tra và cOng doàn. Co 2.653 Iuçrt can b phii trách cOng tác kiêm tra
di.rgc dircác l&p tp huân, nghip vii ye cong tác kiêm tra, giám sat; trong do có 7/7
üy viên Uy ban Kiêm tra LDLD tinh; 88 üy yiên UBKT cOng doàn cap trôn trirc tiêp
ca s và 2.558 can b lam cong tác kiêm tra cüa các CDCS trong tinh, dat 100% chi
tieu Nghj quyet.
7. Nhn xét, dánh giá Va rut ra mt s kinh nghim
7.1. Viru dim: Nhin chung, qua 5 nãrn thirc hin Nghj quy& 6b/NQ-TLD dã
có tác dng tIch circ den nhn thc cüa các cap cOng doàn dôi vth cong tác kiêm tra,
tao dugc sr chuyen biên trong nh.n thi1rc ye tam quan tr9ng cüa cOng tác lãnl-i dao,
chi dao yà to chi.'rc thirc hin nhiêm vu kiem tra, giám sat cüa to chrc cong doàn.
Ban chap hành, BTV, UBKT cong doán các cp tir tinh dn Co s& du th.y rO
vj trI vai trô, tác d1ing cfia cOng tác kiêm tra, giám sat trong cOng tác xây dirng to
chüc cOng doàn virng manh. Ben canh do, UBKT cong doân các cap dã chü dng
trong xây drng chrnmg trInh, kê hoach và thirc hin tot chuc nàng nhim vi kiêm
tra, giám sat.
7.2. Han ch ththi sót.
- Ban chp hành, Ban thung v a mt s nai cOn xem nh9 vai trô lãnh dao,
chi dao dôi vâi cOng tác kiêm tra, giám sat. Chüc nàng, nhim vi, quyen han và quy
dinh ye tiêu chuân, chuyen mOn di ngü can b lam cOng tác kiêm tra các cp tuy dã
duçic bô sung, kin toàn nhung chua dáp ng t' 1 ca cu v chi tiéu trInh d chuyên
mOn nghip vii, nên trong thirc hin nhiêm vi có mt chua dáp trng yeu cu.
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- Mt so can b phii trách cong tác kiêm tra i các CDCS chtra chü dng xây
dirng chi.rung trInh, kê hoach kiêm tra, giám sat hang näm; hing tang trong to chi'ic thirc
hin, chat lucing mt so cuc kiêm tra, giám sat chua dat yeu câu, so lucng thirc hin
các cuôc kiêm tra hang näm môt so &m vj chtra dam bão t 1 theo quy djnh.
- Viéc theo döi, don dc thije hiên các kt 1un kim tra cüa UBKT cong doãn
caccâp con han ché, chiza thTthng xuyên, quyêt lit. Thiic hin các cuc phüc tra chua
nhieu, vic tham gia giâi quyêt các dan thix khiêu nai, tO cáo dôi lüc chua kjp thii.
- Mt s iy ban kim tra CDCS, nht là khu virc ngoài nhà rnthc hoat dng
clura dit yeu câu, cong tác thirc hin chê d thông tin báo cáo djnh kS' ye cong doàn
cap trên cOn châm.
- Ch d phii cp d& vi can b lam cong tác kim tra, giám sat cüa t chüc
cOng doân chi.ra twmg thng vi tInh chat cong vic nén chua thu hut, tp trung
(hrçYc 1rc lucrng.

7.3. Nguyen nhân
- Vic lânh dao, chi dao cong tác kMm tra, giám sat cUa BCH, BTV dôi vth
cong doàn cap diii dOi liic thiêu thix&ng xuyên và sâu sat. Da sO üy viên UBKT
cOng doàn các cap là can b khOng chuyén trách, hoat dng kiêm nhim, thu&ng
xuyén biên dng ye nhân sr nén g.p nhieu kho khàn trong thirc hin nhim vii.
- Mt s üy viên UBKT chuyêntrách cong doàn cp trên vã cp trên trirc tip
co sâ dixcc ca câu chua dáp t'mg yéu câu ye chuyên môn, nghip vi.i theo quy dnh.
- Trong qua trInh t chirc thirc hiên nhim vii, nhiu can b phii trách cong
tác hem tra, giám sat cOn chua manh dan, ngi va cham, thiêu nghiên cfru các van
bàn, hithng dan, quy djnh nên hiu qua Cong tác chi.ra cao.
- Ch d phii cap, cOng tác phi cOn nhiu bAt c.p và chixa tirang xing vói tInh
chat cong vic.

7.4. M3t s kinh nghim trong t chác, thrc hiên nhiêm vi
- Cong doàn các cAp cn thung xuyên t chüc trin khai, quán trit các quy
djnh, chi thj, nghj quyêt cüa Nba nithc và cüa to chirc Cong doàn cho can b, doàn
viên, ngu?yi lao dng. Hi.r&ng dan ye nhiêm vu kiêm tra, giam sat theo tinh than
Nghj quyêt 6b/NQ-TLD và xác dnh nhim vii kiêm tra, giám sat là ni dung quan
tr9ng. Trong qua trInh lânh dao, chi dao, can chü tr9ng nângcao chat hrng và hiu
qua hoat dng, quan tam dào tao bOi duôiig và bô trI sap xêp can b lam cOng tác
kiêm tra dáp rng yeu câu ye chuyên mOn nghip vii.
- Ban chAp hành, Ban thithng vçi cong doàn các cAp thi.r&ng xuyen quan tam
lãnh dao, chi dao thirc hin cOng tác kiêm tra, giám sat. Thithng xuyên chi dao cOng
tác kiém tra, giám sat dôi vói cong doàn cap dthi và kjp thOi tháo g khO khàn,
vithng mac trong to chrc thirc hin nhim vi. Phát huy tinh dan chü, doàn kêt thông
nhAt trong to chi'rc thirc hin. Chi dao UBKT nghiên ci'ru các quy djnh và to chi'rc
thirc hin dat chat lung, hiu qua, gop phân phát hin và ngn chn kjp thi nhng
hành vi vi phm pháp lut và quy djnh cüa cOng doãn.
- Co hithng dn áp diing ch d d& vâi can b lam cong tác kim tra theoquy
dinh cüa Nba nuâc, thithng xuyên kin toàn cong tác can b, dam bão dü ye so
h.rçng, chü tr9ng vic b trI co cau can b có chuyên mOn dé nâng dan chat ftrng
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cüa di ngü can b lam cong tác kim tra, giám sat. Phát huy chi'rc nängtharn muu
cüa UBKT cong doàn các cap trong thixc hiên nhiôm v1i, quyên han ye kiêm tra,
giám sat và thi hành kr 1ut theo quy djnh cüa Diêu 1 Cong doàn Vit Nam. Dào
tao ngix?i can b lam cOng tác kiém tra có bàn lTnh chInh trj, có phâm chat dao düc,
nàng lirc, cong tam, khách quan trong thirc hin nhim vii.
- T chrc sor kt, tng k& viêc thirc hin nhim vi kim tra, giám sat d r&
kinh nghim, kjp than kiên nghj si:ra dOi, bô sung nhng mt con han chê dé có
nhg chi dao phü hp vâi tInh hmnh thrc tiên ciia tO chirc cOng doàn.
III- BE XUAT, MEN NGH! VA GIAI PHAP THU'C HIN
1. B xut, kin nghj Tng Lien doàn:
- Tiêp tiic ban hành các van bàn, quy djnh, tao sr chuyên biên tIch circ ye
nhn thi.rc trong can b cOng doân ye cong tác kiêm tra và hoat dng UBKT cOng
doàn. Trong cOng tác hip y diêu dng, luân chuyên can b, cO huOng dan, yêu câu
ye trInh d chuyên mOn, nghip vi dôi vó'i can b chuyên trách kiêm tra cOngdoàn.
- ThuO'ng xuyên mi l&p tp huân nghip vii, ta dam ye cong tác kiém tra,
giám sat cho can b cOng doàn lam cong tác kiêm tra, giám sat & cOng doàn cac cap
nhàm truyên dat k näng, kinh nghim cho di ngü can b UBKT, nhât là dôi v&i
can b chuyên trách, üy viôn UBKT cOng doàn các cap nhäm dáp ing yêu câu thrc
hin nhim v1i theo quy djnh ciia Diéu l Cong ctoàn Vit Nam.
- Ap ding các quy djnh cüa nha nixóc trong thrc hin nhim vii cong tac kiêm
tra, giám sat. Co hixóng dan ye chê d vi cap, uu dài ngânh; có quy dnh ye chê d
cOng tác phi dOi vO'i üy viên üy ban kiêm tra (kiêm nhim) caa cong doàn cap trên
trirc tiêp cor s khi tham gia các doàn kiêm tra, giám sat có dja gi&i diiâi 15 km.
2. Giãi pháp thirc hin
- Tang cithng vai trO, trách nhim cüa BCH, BTV và chü tjch cOng doãn các
cap trong lãnh dao, chi dao và to chüc thçrc hin cong tác kiêm tra, giám sat cüa tO
chüc cong doàn. Tiêp tic quan tam den cOng tác kiêm tra, giám sat, coi day là mt
nhim vii quan tr9ng trong lânh dao quân 1 và diêu hành cüa tO chirc cong doàn.
Khàc phiic vic buOng lông trong cOng tác quãn l ye tài chInh, tài san cOng doàn. Chü
trçng cong tác dào tao, bOi dtxâng và bô trI can bô lam cOng tác kiêm tra. Dam báo
bô trI dü ye so luçng, dáp l'rng yeu câu, chi tiêu ye chuyén mOn, nghip yu trong
lTnh virc kiêm tra, giam sat, u'u tién can b có kinh nghim ye hoat dng cong doàn.
- Náng cao vai trô UBKT cOng doàn các cap trong viêc tO chüc triên khai,
thirc hin nhim v1i theo quy djnh cüa Diêu 1 COng doàn Vit Nam và chi.wng trInh
cOng tác thrçic BCH cong doãn cüng cap thông qua. DOi mani phuang thi'rc hoat dng
cüa UKT, tang cuanng so hrcing và chat hxcing các cuc kiém tra, giám sat. Ap dçng
quy djnh xi'r 1 trách nhim dOi v&i các ket lun kiêm tra, giam sat mang tInh hInh thüc,
khOng phát hin vi pham, khOng kiôn nghj xr l kjp thani; nhftng doTi vj khOng nghiêm
tiic thtrc hin kiên nghi két lu.n cña doân kiêm tra.
- Trong qua trinh thirc hin nhim vii kiêm tra, giám sat phãi luôn dam bão
tInh thông nhât tir vic xây dirng ké hoach tO chüc thirc hin nhim vi den phát hin
hãnh vi vi pham. Lira ch9n ni dung phü hp vâ có tr9ng tam, tr9ng diem; kêt 1un
kiêm tra phái kbách quan, chInh xác, trung thirc, dánh giá dung iru diem, han che,
kien nghj xi k kjp thani nhting hành vi vi pham. Chii tr9ng cOng tác giãi quyêt Va

11
tham gia giái quy&t khiêu nai, to cáo nhm báo v quyên, igi ich hçp pháp, chInh
dáng ci.'ia CNVCLD.
- Day math kiêm tra viêc chap hành Diéu 1 Cong doàn Va quãn !y, sir ding
tài chInh, tài san cong doãn; giâi quyêt và tham gia giãi quyêt khiêu n?i, to cáo; chü
dông phát hin và kiêm tra kip thai các dâu hiu vi phm; phôi hçp chat ch v&i các
ban, ngành lien quan trong hoat dng kiêm tra, giám sat, dông th&i thirc hin tot ché
d thông tin, báo báo cho cap trên theo quy djnh. Kêt 1un, kêt qua kiêm tra, giám
sat, phái ctánh giá duçc nMng i..ru, khuyêt diem, nâng dan hiu qua, hiu lirc trong
vic thirc hin và chap hành Diêu 1 Cong doán Vit Nam.
- Tp trung vào nh&ng vic tr9ng tam, trng diem, v.n ding sang tao các hInh
thi'rc kiêm tra thuông xuyen, dt xuât, djnh ks', các phucng pháp kiêm tra trrc tiêp,
gián tiêp. Chü tr9ng cong tác so, tong két, dánh giá ye chat lugng, hiu qua dé rut
kinh nghim và Co phi.wng pháp to chirc thirc hin thim vii dat hiu qua cao han.
- Thisng xuyên m& l&p t.p huân nghip vi kiêm tra, giám sat cho can b
cOng doàn lam cong tác kiêm tra, giám sat & cOng doàn các
Ni dung chumg
trInh t.p huân can chuyên sâu ye truyên dat k nAng, kinhnghim. Tiêp t'çic cüng cO,
kin toàn UBKT cong doàn các cap, báo dam yêu cau
luçing và nâng dan ye
chat hxçing, dáp 1rng các mic tiêu, chi tiêu Nghj quyêt 6b/NQ-TLD dã dê ra./.
cap.

ye so

Noi n1z
- UBKT Tóng LDLD;
- Uy vin BCH, UBKT LDLD tinh;
- Các cp cong doàn trong tinh;
- Các ban LDLD tinh
- Luu VP; UBKT.

AU

TM. BAN THU1NG VEJ
CHU TICH

r3
C.P 4ATh

1

LtEt4
LAO

oQ

ill
Trân Thanh Viêt

