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Chương I
TỔ CHỨC, TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN KIỂM TRA
(UBKT)
Điều 1.

Cơ cấu tổ chức UBKT

UBKT Công đoàn ĐHQG-HCM chịu sự lãnh đạo của BCH Công đoàn ĐHQG-HCM
và sự chỉ đạo của UBKT Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh (LĐLĐ Tp.HCM)
(Điều 36, chương V, Điều lệ CĐVN 2008).
Điều 2.

Trách nhiệm và quyền hạn của UBKT Công đoàn ĐHQG-HCM

1. UBKT có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã quy định ở Điều 37,
chương V của Điều lệ.
2. UBKT có quyền hạn được ghi ở Điều 38, chương V của Điều lệ.
3. UBKT được quyền sử dụng con dấu của BCH công đoàn cùng cấp.
4. UBKT có quyền đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân trong hệ
thống UBKT công đoàn cùng cấp và cấp dưới.

Chương II
TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA THÀNH VIÊN UBKT
Điều 3.

Chủ nhiệm UBKT do BCH công đoàn bầu ra và được công đoàn cấp trên

công nhận. Chủ nhiệm là người đứng đầu UBKT, có trách nhiệm:
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1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền của UBKT (được quy định trong
Điều lệ), do BCH, BTV Công đoàn ĐHQG-HCM phân công.
2. Thay mặt UBKT trong các mối quan hệ công tác có liên quan đến hoạt động của
UBKT với BCH, BTV Công đoàn ĐHQG-HCM, với UBKT công đoàn cấp trên, UBKT
các công đoàn cấp dưới và các cơ quan, tổ chức hữu quan.
3. Chịu trách nhiệm trước BCH, BTV, Công đoàn ĐHQG-HCM và UBKT công đoàn
cấp trên về các hoạt động của UBKT.
4. Triệu tập và chủ trì điều hành các cuộc họp UBKT theo định kỳ và các cuộc họp
đột xuất.
5. Phân công các ủy viên UBKT thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động của
UBKT đã được thống nhất và chấp thuận.
6. Báo cáo các hoạt động của UBKT, các kết quả kiểm tra, kết quả giải quyết các vụ
việc của UBKT đã thực hiện theo nhiệm vụ và kế hoạch kiểm tra và các đề xuất, kiến
nghị với BTV, BCH công đoàn cùng cấp và UBKT công đoàn cấp trên.
Điều 4.

Phó Chủ nhiệm UBKT là người được UBKT bầu và được công đoàn cấp

trên công nhận.
1. Phó chủ nhiệm giúp Chủ nhiệm đảm trách một số công tác được Chủ nhiệm phân
công hoặc ủy quyền.
2. Chịu trách nhiệm trước UBKT và Chủ nhiệm UBKT về công việc được phân công.
3. Được ủy quyền thay mặt Chủ nhiệm điều hành và giải quyết công việc của UBKT
khi Chủ nhiệm vắng mặt, hoặc trong những trường hợp cần thiết.
Điều 5.

Ủy viên UBKT do BCH công đoàn cùng cấp bầu và được công đoàn cấp

trên công nhận. Uỷ viên UBKT có trách nhiệm :
1. Tham dự các buổi họp và làm việc của UBKT do Chủ nhiệm (hoặc Phó chủ nhiệm
được ủy quyền) tổ chức; được tham dự các Hội nghị BCH công đoàn cùng cấp tổ chức;
được tham dự Đại hội hoặc Hội nghị đại biểu công đoàn cùng cấp. Các trường hợp không
tham dự phải được thông báo trước lý do vắng mặt với người chủ trì buổi họp.
2. Chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của UBKT và sự phân công
của Chủ nhiệm UBKT.
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3. Tham gia các cuộc kiểm tra của UBKT; được phân công hoặc được ủy quyền tham
gia thực hiện một số công tác có liên quan đến hoạt động của UBKT phối hợp với các tổ
chức khác theo thẩm quyền.
4. Báo cáo và chịu trách nhiệm trước UBKT về kết quả công việc được phân công.

Chương III
NGUYÊN TẮC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN KIỂM TRA
Điều 6.

Nguyên tắc làm việc của UBKT:

1. UBKT làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ
trách, thiểu số phục tùng đa số.
2. Mọi thành viên của UBKT thực hiện quyền dân chủ thảo luận và quyết định các
công việc của UBKT, bảo đảm nguyên tắc kiểm tra “chính xác, khách quan, trung thực,
công khai, dân chủ và kịp thời”.
3. Nếu có ý kiến thành viên UBKT chưa thống nhất, thành viên đó được quyền bảo
lưu và Chủ nhiệm UBKT có trách nhiệm báo cáo kết quả với BCH Công đoàn
ĐHQG-HCM và UBKT công đoàn cấp trên, trong đó lưu ý các ý kiến bảo lưu. Trong khi
chờ đợi ý kiến chỉ đạo của BCH, UBKT công đoàn cấp trên, mọi thành viên UBKT phải
thực hiện nghiêm chỉnh quyết định đã được tập thể thông qua theo nguyên tắc thiểu số
phục tùng đa số.
4. Hội nghị thường kỳ của UBKT họp 4 lần/năm. Trước buổi họp, người triệu tập
gửi thông báo qua email cho các thành viên về nội dung buổi họp, các vấn đề cần giải
quyết và các tài liệu cần thiết liên quan (nếu có).
5. Trong những trường hợp đột xuất, sau khi được sự thống nhất của BTV Công đoàn
ĐHQG-HCM hoặc công đoàn cấp trên, Chủ nhiệm triệu tập cuộc họp bất thường để giải
quyết những vấn đề quan trọng có liên quan đến hoạt động UBKT và báo cáo lại cho
BCH, BTV trong cuộc họp gần nhất.
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Điều 7. Chế độ thông tin báo cáo:
1. Chủ nhiệm UBKT có trách nhiệm thông tin kịp thời và gửi kế hoạch làm việc, các
tài liệu có liên quan đến công tác kiểm tra cho các thành viên của UBKT.
2. Các thành viên UBKT có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, đúng quy định chế độ
thông tin báo cáo về tình hình có liên quan đến hoạt động UBKT, đặc biệt là các thông tin
từ các công đoàn cơ sở, để Chủ nhiệm UBKT tổng hợp theo dõi xử lý kịp thời.

Chương IV
CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 8.

Đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM:

1. UBKT chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của BCH Công đoàn ĐHQG-HCM
về các hoạt động UBKT.
2. UBKT giúp BCH, BTV thực hiện việc kiểm tra chấp hành Điều lệ công đoàn; giúp
BCH, BTV giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn.
3. UBKT thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo định kỳ và kịp thời phản ánh, kiến
nghị, đề xuất với BCH, BTV cùng cấp về tình hình hoạt động, nội dung chương trình
công tác UBKT.
Điều 9.

Đối với UBKT của LĐLĐ TP.HCM và Công đoàn GDVN:

1. UBKT chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ và định hướng hoạt động của UBKT LĐLĐ
TP.HCM và Công đoàn GDVN.
2. UBKT thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và kịp thời phản ánh các
kiến nghị cho UBKT LĐLĐ TP.HCM và Công đoàn GDVN về những vướng mắc trong
nghiệp vụ công tác hoặc những vấn đề cần thiết khác.
Điều 10. Đối với tổ chức công đoàn cấp dưới (công đoàn cơ sở):
1. Tham gia với BCH, BTV công đoàn cấp dưới về kiện toàn tổ chức, chuẩn bị nhân
sự UBKT, việc khen thưởng, kỷ luật cán bộ kiểm tra.
2. Công đoàn cấp dưới chịu sự kiểm tra của UBKT công đoàn cấp trên theo những
nội dung đã được quy định trong Điều lệ. Công đoàn cấp dưới có trách nhiệm thực hiện
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