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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 

Số: 161  /CĐ-ĐHQG 
Về báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám 

sát năm 2021 
 

Kính gửi:                Các Công 

 
Thực hiện chương trình công tác ki

hành Công đoàn Đại học Quố
39/UBKT ngày 22/10/2021 c
Chí Minh về báo cáo kết quả
quả công tác kiểm tra, giám sát công 
đoàn cơ sở, Ủy ban Kiểm tra 
đoàn cơ sở tham mưu cho Ban Ch
công tác kiểm tra, giám sát công 
công tác kiểm tra, giám sát công 

Nội dung báo cáo cần đ
giám sát công đoàn, kết quả
ban Kiểm tra công đoàn từ đầ
từng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát công 
2021, thực hiện các quy định, ch
Nam, nhất là những hoạt độ
kiểm tra, thanh tra, giám sát vi
luật liên quan đến người lao độ
thực hiện các chương trình “Phúc l
đoàn, người lao động bị ảnh h
khăn, nguyên nhân và đề xuấ
thực tiễn công tác năm 2021 vừ
tác kiểm tra, giám sát công đ
về Văn phòng Công đoàn Đ
ngày 10/11/2021. 

Trân trọng./. 
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Độc lập - Tự do - H

ểm tra, giám 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 

 

 

:                Các Công đoàn cơ sở trực thuộc 

ình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 củ
ạ ọc Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; thực hiệ

/10/2021 của Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động Th
ết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; nhằ

m tra, giám sát công đoàn và hoạt động của Ủy ban Kiể
ểm tra Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị Ủy ban Ki

ưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn báo cáo k
m tra, giám sát công đoàn năm 2021 và xây dựng chương tr
m tra, giám sát công đoàn năm 2022.  

ần đánh giá về tình hình tổ chức cán bộ làm công tác ki
ết quả công tác kiểm tra, giám sát công đoàn và ho

ừ đầu năm đến hết tháng 10/2021, đánh giá kế
 công tác kiểm tra, giám sát công đoàn theo chương trình công tác n

định, chỉ thị, nghị quyết công đoàn, Điều lệ Công 
ạt động mới, việc thực hiện và phối hợp thực hi

a, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, quy dị
ời lao động, quan hệ lao động, an toàn vệ sinh lao 

ình “Phúc lợi đoàn viên", công tác chăm lo đ
ị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; nêu rõ những thu
ề xuất những bài học kinh nghiệm, giải pháp hiệ

ăm 2021 vừa qua; đồng thời xây dựng chương trình tr
m tra, giám sát công đoàn năm 2022. Báo cáo có các biểu phụ lụ

đoàn ĐHQG-HCM và qua mail congdoan@vnuhcm.edu.vn

 

Ộ Ủ NGHĨA VIỆT NAM 
Hạnh phúc 

 tháng 10 năm 2021 

ăm 2021 của Ban Chấp 
ực hiện công văn số 
ộng Thành phố Hồ 

m 2021; nhằm đánh giá kết 
Ủy ban Kiểm tra Công 
ị Ủy ban Kiểm tra Công 

àn báo cáo kết quả 
ương trình trọng tâm 

àm công tác kiểm tra, 
àn và hoạt động Ủy 

ết quả thực hiện 
ình công tác năm 

ề ệ Công đoàn Việt 
ợ ực hiện công tác 

, chính sách, quy dịnh của pháp 
ệ sinh lao động; việc 
ăm lo đoàn viên công 

ững thuận lợi, khó 
ải pháp hiệu quả trong 

ình trọng tâm công 
ể ụ lục kèm theo gửi 

congdoan@vnuhcm.edu.vn  trước 


