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TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN 

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG  

VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2014 - 2019 
 

Ủy ban kiểm tra (UBKT) Công đoàn Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài 

nguyên môi trường thống nhất nhận định và báo cáo với Đại hội Công đoàn Cục Công 

nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường Nội nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  

1. Tình hình tổ chức, cán bộ ủy ban kiểm tra 

Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cơ sở Cục Công nghệ thông tin được thành lập trên 

cơ sở Quyết định số 101/QĐ-CĐB ngày 06 tháng 10 năm 2014 về việc công nhận Ban 

Chấp hành Công đoàn cơ sở gồm 03 đồng chí sau: 

- Đ/c Trần Văn Trung; Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra; 

- Đ/c Nguyễn Đức Dũng; Uỷ viên Uỷ bản Kiểm tra; 

- Đ/c Vũ Hải Vân; Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra. 

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

2.1. Giúp BCH, BTV thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn đối với 

công đoàn cùng cấp và cấp dưới 

Trên cơ sở chương trình công tác của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Cơ sở Cục 

Công nghệ thông tin nói chung và chương trình kế hoạch hoạt động của Công đoàn cơ 

sở Cục. Trong nhiệm kỳ vừa qua Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở Cục Công nghệ 

thông tin đã tiến hành 07 cuộc kiểm tra chuyên đề tập trung vào việc chấp hành Điều 

lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản và hoạt 

động kinh tế công đoàn.  

Qua kết quả kiểm tra cho thấy: Công đoàn Cục và các Công đoàn trực thuộc chấp 

hành các quy định của Điều lệ và hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam, đã 

cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên 

chức Việt Nam, Công đoàn Bộ TN&MT, Công đoàn Cục Công nghệ thông tin và Dữ 

liệu tài nguyên môi trường vào chương trình công tác, kế hoạch công tác hàng năm 

cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị. Chế độ sinh hoạt của BCH được duy 

trì; Công đoàn Cục đã xây dựng quy chế làm việc của BCH, UBKT; thông qua hội 

nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hàng năm đã góp phần thực hiện 

có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo thực hiện chế độ chính sách cho người 

lao động; Công đoàn Cục đã thực hiện đúng chế độ kế toán đối với công đoàn cấp trên, 

tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm, mở sổ kế toán theo quy 

định; chứng từ kế toán đảm bảo. 



Các tổ công đoàn trực thuộc cơ bản duy trì chế độ sinh hoạt, việc thu nộp đoàn 

phí công đoàn cơ bản đảm bảo đúng quy đinh.  

Tuy nhiên vẫn còn một số tổ công đoàn chưa nộp quỹ công đoàn đúng thời hạn 

quy định, công tác sổ sách của một số tổ công đoàn vẫn còn coi nhẹ, chưa ghi chép 

đầy đủ số công đoàn chuyển đến, chuyển đi. 

2.2. Giúp Ban chấp hành giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Trong nhiệm kỳ vừa qua Công đoàn Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài 

nguyên môi trường không nhận được bất kì đơn thư khiếu nại tố cáo nào.  

2.3. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định 

của Công đoàn 

Hàng năm, UBKT Công đoàn Cục đều có chương trình, kế hoạch công tác, chủ 

động nắm tình hình, phát hiện và kiểm tra dấu hiệu vi phạm điều lệ, nghị quyết, chỉ thị 

và các quy định của Công đoàn. Trong nhiệm kỳ chưa phát hiện ra đơn vị, cá nhân nào 

có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị các các quy định của công đoàn. 

3. Đánh giá chung 

3.1. Ưu điểm 

- UBKT Công đoàn Cục luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của BBKT công 

đoàn Bộ TN&MT, của BCH. Giúp Công đoàn Cục thực hiện tốt các quy định của Điều 

lệ Công đoàn Việt Nam, các chỉ thị, nghị quyết và các quy định của công đoàn cấp 

trên. 

- UBKT Công đoàn Cục đã chủ động trong việc xây dựng quy chế hoạt động, 

xây dựng chương trình công tác năm; tổ chức kiểm tra có hiệu quả. 

- Hoạt động của UBKT Công đoàn Cục đã góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả 

hoạt động công đoàn Cục, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của 

đoàn viên và người lao động. 

3.2. Tồn tại 

- Các đồng chí trong ủy ban kiểm tra hầu hết là kiêm nhiệm, nên chưa dành nhiều 

được thời gian cho công tác kiểm tra và giám sát các hoạt động của công đoàn. 

- Do chưa được tập huấn về nghiệp vụ công tác nên một số hoạt động chưa đạt 

được chất lượng công việc theo yêu cầu đã đề ra. 

- Công tác tiến hành kiểm tra giám sát vẫn chưa được tiến hành một cách thường 

xuyên do chưa có kế hoạch phù hợp sát với thời gian hoạt động của công đoàn Cục. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2019 – 2024 

1. Hàng năm thực hiện kiểm tra công đoàn cùng cấp và 100% công đoàn trực 

thuộc về việc việc chấp hành Điều lệ Công đoàn; về tài chính công đoàn 

2. Giúp BCH công đoàn Cục trong công tác tiếp đoàn vên, người lao động đến 

khiếu nại, tố cáo; Giải quyết và tham gia giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của đoàn 

viên, người lao động. Không để đơn, thư tồn đọng, khiếu kiện vượt cấp. 

3. Đảm bảo chế độ sinh hoạt, thực hiện đúng quy chế hoạt động của UBKT Công 

đoàn Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường. 



UBKT Công đoàn Cục báo cáo kết quả nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội, 

phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ tới. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm 

của lãnh đạo Cục, của Công đoàn Cục. 

 

ỦY BAN KIỂM TRA 


