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Ha Nai, ngày 44 tháng3 nám 2020

KEHOACH
So' kt 5 näm thu'c hin Nghj quyt s: O6bINQ-TLI) ngày 03/8/2015 cüa
Ban Chap hành Tóng Lien doàn Lao dng Vit Nam v Nâng cao chit
lirqng, hiu qua hot deng üy ban kim tra cong doàn
Thirc hin Chtrcrng trInh lam vic toàn khóa cüa Ban CMp hành Tng Lien
doàn, Doàn Chü tjch Tng Lien doan xây drng Ké hoach sa k& 5 Mm thrc hin
NgM quyt s6: 06b/NQ-TLD ngày 03/8/2015 cia Ban Chip hành T&ig Lien
doàn Lao dOng Vit Nam v Nâng cao cMt hrcmg, hiu qua hot dng üy ban
hem tra cong doan, nhii sau:
I. M1JC DICH, YEU CAU
1. Miic dich: Thrc hin dánh giá, phãn tich nhüng kt qua cIA dat ducic, hn
ché ton tai, yéu kern, nguyen nhãn va nhing bài h9c kinh nghim tht ra sau 5 nm
trin khai thirc hin Nghj quyét 06b khóa XI nhm tiép tiic hoàn thin các nhim vii,
giAi pháp di mài va nâng cao cMt hrcing, hiu quA hoat dOng ct'ia üy ban kim tra
cong doan cac cap.
2. Yêu cAu
- Dánh giá kháeh quan, toàn din vic trién khai thc hin Nghj quyt,
trong do nêu bt nhftng kt qua cIA dt duçic, nhitng khó khn, wang mac,
nguyen than và d xut bin pháp kh.c phiic.
- Phân tIch, dr báo các vn d mài phát sinh trong tInh hInh mâi d có djnh
hirOng, b sung các giAi phAp thirc hin trong giai doan tip theo.
- Vic sci kt Nghi quyét diiçrc tin hãnh tir cong doàn ca so trO len, dAm
bAo nghiem tc, hiu quA, tit kim, phii. hqp vOi dc dim, tinh bInh cüa tirng dja
phucing, ngánh và cci sO.
II. NQI DUNG DAM! GIA
1. Cong tic t6 chüc, quin trit, trin khai thrc hin Nghj quyét
Vic trin khai phé bin, qüán trit
- Vic cii th hóa bang cAc chuong trInh, k hoach d trin khai th%rc bin
- Vic chi dao, don dc, kim tra, giám sat trong qua trinh trién khai t
ehixc thirc hin
- Sir quan tam, länh dao, chi dao cüa ban chip hành, ban thuOng vi cong
doàn cac cp d6i vOi t chirc và hoat dng u' ban kiém tra cong doàn
2. Vic di mi, nâng cao chit 1wng Cong tic Idm tra, gum sat cong
doàn và üy ban kim tra cong doIn cic cp
- Vic xây drng và thrc hin quy ché boat dng, chucmg trinh, ké hoach
cong tác cUa üy ban kiêm tra.

kt qua dA dt duqc, nhng khó khãn, vithng m&c, nguyen
- Dánh
nhân và d xuat bin pháp khac phiic:
+ Cong tác kim tra, gi4rn sat vic chp hành Diêu 1 Cong doân Vit
và cap dithi.
Nam d& vài t chüc cong doãn cüng
+ Cong tác kim tra, giám sat khi có du hiu vi pham Diêu 1, ngh
quy&, chi tM và các quy djnh cüa cOng doàn.
+ Cong tác kim tra, giám sat vic thu, phân phôi, quãn 1', sü dung tài
chinh, tài san, hoat dng kinh t cong doan.
+ Cong tác giám sat tó chüô cong doàn, üy viên ban chap hành, can bO
cong doàn cüng cp và cp dtrài v thc hin Diu 1 COng doân Vit Nam,
nghj quyt, chi th, quyét djnh và các quy djnh, quy ch cia to chrc cong doàn
va quy djnh cüa Dãng, Nhà nu&c.
+ Cong tác tham mmi, xir 1' k' 14t t chic cong doàn, can b, doãn
viên cong doãn cng cp và c.p duâi khi có vi pham theo quy dinh.
+ Cong tác giái quyt và tham gia giái quyêt khiêu nai, to cáo.
+ COng tác th chxc, bi dLrOng, tp hun nghip vii cong tác hem tra
và
giám sat cña cong doàn di vài üy viên üy ban kiêm tra cong doàn cing
cp dthi.
3. Vic kiin toàn, cüng c6 t chfrc üy ban kim tra
A
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- Ket
qua vice ra soat, hçn toan toA chxc, bo
tn can b9 lam
cong tac hem
tra theo nghi quyét dä d ra, nhüng khó khàn, vtthng m&, nguyen nhân và d
xut bin pháp khc phiic.
- Chit hicmg dOi ngü can bQ üy ban kim tra.
- S hrçrng b trI can b lam cong tác kim tra tai VAn phông ñy ban
kim tra các cp so vài Nghj quy& 06b
- Xây d%rng quy hoch va tiéu chun, biên ch can b vàn phông üy ban
kiêm tra cong doàn.
4. Cong tác ban hành van ban, dào t3o, bi throng nghip vy cho can b
u ban kim tra cong doin
- Dánh giá vic ban hành vAn ban do üy ban kMm tra hoc doàn kim tra
dam báo th thirc theo quy dinh chixa?
- Uy ban hem tra tAng cxông phi hcip vâi ban th chrc cong doàn cng
cp và các ca sâ dào tao, bôi du0ng cüa M chüc cong doãn d bi duong nghip
viii ha9 nAm cho can b üy ban kim tra cong doân cp minh và cp duói. Ni
dung boi dueing nghip vi dà phü hçip vth yêu cu trmnh d, dAc dim cüa d6i
tiiçmgduqc bôi dirong, sat vi thc tin hoat dng ciia u' ban kMm tra cong doàn
mm cap chua?
- COng tác bi duong, huâng dk nghip vi cho dng cM tiy vién ban
chap hânh lam nhim vi hem tra cong ctoàn cp trên trirc tMp ca
cong
doàn co sO.
5. Vic dam Ho diu kiên lam vic và thirc hin các c ch chlnh
sách di
can bO u ban kim tra cong doàn
•- Ban chp hAnh, ban thuOng vi cong doAn các cp dA quan tam, tao
diu kiin ye ca sO vt cMt cho hoat dng üy ban kim tra nhu phông lam vic,
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phông tip doàn vien va ngithi lao dng; dam bão trang thit bj ti thiu c.n
thiet cho can bQ uy ban hem tra hoat c1ng.
• xp thii gian va tao diu kin d can b üy ban kim tra Cong
doàn các cap tham gia các hot dng cüa üy ban ki&n tra.
- Quan tam dâu tii v kinh phi hoat dng clap irng
cu, nhim vi
kim tra, kinh phi cho cong tác dào tao, bi du&ng nghip vii can b y ban
kim tra hang nàxn.
- ChdO, chinh sach dãi ng ngoài chinh sách cüa Nba nithc d6i vâi can
bQkiemtra...
6. Ket
thwc
myc tieu, clii tieu Ngh quyet da deA ra
Kim dim, dánh giá nhfng k& qua dt ducxc sau 5 nàm trin khai thrc
hin Ngh quy&, có so sánh, di chiOu vâi rni4ic tiOu, chi tiOu Nghj quy& d ra.
Clii ra nhihig thun lqi, kho khän, nhftng ton ti, hn ch& yOu kern; phãn tich
nguyOn nhãn và d(ic két cac kinh nghim trong qua trinh cM 40, trin khai, th
chic thirc hin; phát hin, tuyOn truyn, nhân rng các each
t6t, cac giái
pháp hiu qua dO nang cao cMt hxqng hoat dng cüa iy ban kièm tra cong
doãn các ep.
7.D xut phirong hithng, giãi pháp thrc hin frongthôi gian tó'i
Dê xut b sung, hoán thiii các nhim vi, giãi pháp d tip tiic the
hin có hiu qua Nghi quyt trong th?ri gian tài.
ifi. H!NH '1'rnC vA TllöI GIAN 1kiIJC HI N V1C Sc KET
1.11inh thfrc:
- Cn eli vào tinh hInh dièu kin cia trng LDLD tinh, TP, cong doãn
ngânh TIJ và tucmg ducmg, Cong doàn cp trOn trirc tiép Ca s& và cong doàn
Co sâ Co th tO cht'rc Hi nghj so k& riOng hoc két hçip báo cáo so kt tai hi
nAghi ban chap hành cong doàn ei'ing cap, khuyOn khIch các don vi có diOu kin
tot tO chlrc hOi nghj so k& riOng tai clan vj.
- Tng LiOn doàn yOu eu 6 dan vi sau th chüc Hi nghj so kt cO sr cM
dao va tham dir elm T&ig LiOn doãn gôm: HàNi, H CM Minh, Dã Nng,
Xây dirng, Ngan hang, Than - Khoáng san Vi@ Nam.
2. Thèi gian:
- Các LiOn doàn Lao dung tinh, TP, Cong doàn nganh thing ucing Va
tuong throng, Cong doãn Tng Cong ty trirc thuOc Tng Lien doàn t6 chlrc so
k& xong truâc 30/9/2020
- T6ng LiOn doàn sO tién hãnh so két vào cling k' hQp Ban Chip hành
A..
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Tong Lien doàn cuoi nam 2020. Ban chap hanh Tong
Lien doan se danh giá so
két và k& lun tai hi nghi.
IV. TIEN Do vA cAc BU(%C iIiI!C HIN
1.Xây dmg K ho?ch so kt (qu 1/2020)
2. Ti&i hanh khão sat, dánh giá tInh hinh thrc bin tai mt sti LDLB tThh,
TP, Cong doân nganh hung uong, ttlong throng vã mt s6 cong doàn cAp IrOn thrc
tiép co c và co sti (két hcip lng ghép khi các doàn ki&n tra, giám sat thirrng
xuyOn cia nàm 2020)
3. HuOng dk thc hitn vic xây dmg báo so k& (qur 11/2020)
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4. T&ig hqp, xây drng dr thão báo cáo sa két 5 nàm thrc hin .Nghi
quyt xin ' ki&i Doãn Chit tich Tng Lion doàn (tháng 8/2020).
5. Trinh xin kién Hi nghj 1n thr 9 Uy ban Kim tra T6ng LiOn doãn
và hoãn tbin, trInh Ban Chip hãnh Tng LiOn doàñ (tháng 12/2020).
V.TOCCTHçCHIN
1.Tang Lien doin Lao .dng Vit Nam
1.1. Uy ban KJm Ira TingLiên doàn
- Hithng din LDLD tinh, TP, Cong doàn ngãnh trung uang và tixong ducing,
Cong doàn Tng cOng t' tivc thucTông LiOn doàn xây dirng Báo cáo sa k& thrc
bin Nghj quy& theo Ke ho?ch nay.
- NhiOn cfru, khão sat thrc t ti mt s6 dja phucmg, nganh
- Tong hqp, xây drng dir tháo báo cáo sa kOt 5 nm thrc hin Nghj quyét.
- Ph6i hcip vâi Ban Chinh sách KTXH và fbi dua khen thuông thrchin
cong tác fbi dua, khen thu&ng (nu cO).
- Theo dOi, kim tra, don d& vic thirc hin ké hoch nay.
1.2. Ban Chlnh sdch KTXH và till disa liken thufrng:
Ch frI phi hcip vói Uy banki&n tra T&ig LiOn doàn huOng din LDLD
tlnh, TP, COng doãn nganh Irung irang, COng doàn Tng cOng ty trirc thuc Tn
LiOn doàn 1ra chçn và 1p h sa khen thuông; xét cáo tp th& cá nhfin xut s.c dO
ngb T&ig LiOn doàn xem xét quyt djnh khen thrâng (nu có).
1.3. Vánphông Tong Lien doan:
2. LiOn doin lao dng tinh, thành ph6, cOng doàn ngnh trung irong
và tirong dtron, cong doin tng cong ty tric thuOc Tang LiOn domn.
Cn cü Ke ho?ch và hithng din cia Tng Lien doãn, xây dmg Ké ho?ch
ci th, tién hàiEih dánh giá, sa két và chi do, huâng din cOng doãn cp duó'i
thrc bin vic sa két 5 näm thc hin Ngh quyét 06b theo ding ké hoch và
hirâng din nay. Báo cáo gui ye Téng LiOn doàn (qua Uy ban hem Ira) trixàc
ngày 30/9/2020.
De nghj cáo LiOn doãn lao dn tinh, thành pM, cong doàn ngành trung
iiang va tiian duang, cOng dean tong cong ty triic thuOc Téng LiOn doàn
ngbiOm tic then khai, t6 chc thc hin,i
Noinhmn:
- B/c Ch tjch TLE) (dá b/c);
- Các PCF TLE) (d b/c);
- LDLE) thth, TP, CE) ngành TW vI TB;
-Cacban,danvrmthuOcTLD;
- Ltm VP vI UBKT TLD.

TM. BOAN CHU TICH
H TI±LT1NG TRTIC

