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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam  

và hoạt động tài chính Công đoàn năm 2020 

 

 Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI; 

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ủy ban Kiểm tra Công 

đoàn Viên chức tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023;  

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh xây dựng kế hoạch 

kiểm tra Công đoàn cơ sở (CĐCS) và yêu cầu Ủy ban Kiểm tra (UBKT) hoặc 

đồng chí phụ trách công tác kiểm tra CĐCS tự tiến hành kiểm tra việc chấp hành 

Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hoạt động tài chính Công đoàn với những nội 

dung sau: 

I. Mục đích, yêu cầu  

- Góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoạt động Công đoàn. 

- Giúp Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh nắm tình hình hoạt động 

Công đoàn trong thời gian qua. Đồng thời đề ra những biện pháp, nội dung, 

phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn trong thời 

gian tiếp theo. 

II. Nội dung kiểm tra  

1. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam: 

- Kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước. 

- Kiểm tra việc thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt 

động Công đoàn; Việc xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động của Ban Chấp 

hành Công đoàn cơ sở; Quy chế phối hợp giữa Công đoàn với chính quyền cùng 

cấp; Công tác phát triển đoàn viên; Xây dựng tổ chức Công đoàn. 

- Kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của 

công đoàn cấp trên, nghị quyết Đại hội Công đoàn cùng cấp. 

2. Kiểm tra hoạt động thu - chi, quản lý tài chính Công đoàn  

Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy định của Nhà nước, của 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành về 

nguyên tắc quản lý tài chính. 

- Công tác quản lý thu, chi tài chính công đoàn: 

+ Kiểm tra các nội dung thu kinh phí, đoàn phí công đoàn đảm bảo đầy 

đủ, đúng quy định. 
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+ Kiểm tra các nội dung chi tài chính công đoàn: Công tác thanh toán, 

sự đầy đủ, hợp lệ của chứng từ gốc, kết quả tài chính phục vụ các nội dung 

hoạt động công đoàn, kiểm tra tài chính việc chi tổ chức Đại hội CĐCS. Việc 

tổ chức thực hiện chế độ kế toán công đoàn: Mở sổ sách, lập chứng từ, ghi 

chép, chấp hành chế độ báo cáo dự toán - quyết toán, biểu mẫu kế toán. 

III. Niên độ kiểm tra; Hình thức kiểm tra, thành phần và thời gian 

kiểm tra; Nội dung cần chuẩn bị phục vụ kiểm tra 

1. Niên độ kiểm tra: Từ năm 2018  đến thời điểm được kiểm tra. 

2. Hình thức kiểm tra, thành phần kiểm tra  

2.1. Đối với những CĐCS được kiểm tra trực tiếp  

Stt Tên Công đoàn cơ sở được kiểm tra 
Thời gian dự kiến 

kiểm tra 

1 Báo Cao Bằng 14h00’, 30/3/2020 

2 Sở Ngoại vụ 14h00’ 31/3/2020 

3 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công nghiệp 
14h00’, 28/4/2020 

4 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 14h00’, 29/4/2020 

5 Liên minh Hợp tác xã tỉnh 14h00’, 27/5/2020 

6 Sở Giao thông vận tải 14h00’, 28/5/2020 

7 Sở Kế hoạch và Đầu tư 14h00’, 25/6/2020 

8 Sở Khoa học và Công nghệ 14h00’, 26/6/2020 

9 Sở Tài chính 14h00’, 20/8/2020 

10 Sở Tài nguyên và Môi trường 14h00’, 21/8/2020 

11 Sở Xây dựng 14h00’, 27/8/2020 

12 Thanh tra tỉnh 8h00’, 28/8/2020 

13 Tỉnh Đoàn Cao Bằng 8h00’, 24/9/2020 

14 Trung tâm Dịch vụ việc làm 8h00’, 25/9/2020 

15 Trường Trung cấp Nghề 8h00’, 29/9/2020 

- Đoàn kiểm tra Công đoàn Viên chức tỉnh, thành phần gồm: 

+ Lãnh đạo Thường trực Công đoàn Viên chức tỉnh. 

+ Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức tỉnh. 

- CĐCS được kiểm tra, thành phần làm việc với đoàn kiểm tra gồm: 

+ Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành;  

+ Các đồng chí Uỷ viên Ủy ban kiểm tra CĐCS (hoặc đồng chí phụ trách 

công tác kiểm tra) CĐCS;  

+ Các đồng chí tổ trưởng hoặc tổ phó các tổ Công đoàn. 

+ Đại diện Ban Thanh tra nhân dân, đại diện Ban (tổ) Nữ công CĐCS. 

+ Cán bộ làm công tác kế toán, thủ quỹ 

+ Đề nghị CĐCS mời đại diện cấp ủy, lãnh đạo chính quyền đến dự cuộc 

họp kết luận khi kết thúc kiểm tra tại đơn vị. 

- Thời gian kiểm tra: Thực hiện theo kế hoạch (sẽ có thông báo cụ thể). 
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2.2 Đối với các CĐCS tiến hành tự kiểm tra   

- Những CĐCS không có tên trong danh sách kiểm tra trực tiếp của 

CĐVC tỉnh sẽ tự tiến hành kiểm tra và báo cáo kết quả (theo đề cương) về 

CĐVC tỉnh chậm nhất ngày 30/10/2020.  

- Thành phần tự kiểm tra CĐCS gồm: Ban Chấp hành; Uỷ ban Kiểm tra 

(hoặc đồng chí phụ trách công tác kiểm tra); Tổ trưởng, tổ phó tổ Công đoàn; Kế 

toán, thủ quỹ Công đoàn. Mời đại diện cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị tham 

dự quá trình kiểm tra. 

3. Nội dung cần chuẩn bị phục vụ kiểm tra 

(1) - Báo cáo bằng văn bản thông qua tại cuộc kiểm tra (theo các nội dung 

yêu cầu kiểm tra của kế hoạch và có đề cương gửi kèm theo). 

(2) - Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở; phân công 

nhiệm vụ các đồng chí trong BCH. 

(3) - Quy chế phối hợp Ban Chấp hành CĐCS với chính quyền cùng cấp. 

(4) - Quy chế hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở. 

(5) - Quy chế chi tiêu nội bộ Công đoàn cơ sở. 

(6) - Sổ họp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở. 

(7) - Sổ quản lý công văn đi - đến. 

(8) - Sổ sách chứng từ kế toán. 

(9) - Kiểm tra hồ sơ lưu (quyết định công nhận Ban Chấp hành, Uỷ ban 

Kiểm tra; Hồ sơ Đại hội (nghị quyết, biên bản); Quyết định công nhận Ban 

thanh tra nhân dân; Hồ sơ Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; Văn bản triển 

khai của Công đoàn cấp trên, của Công đoàn cơ sở...). 

Nhận được kế hoạch, đề nghị các CĐCS tự tiến hành kiểm tra theo kế 

hoạch, nội dung trên và gửi kết quả kiểm tra về CĐVC tỉnh đúng thời gian quy 

định (theo mẫu Đề cương báo cáo gửi kèm theo Công văn). Các CĐCS báo cáo 

cấp ủy Đảng, Chính quyền cùng cấp, chuẩn bị các nội dung tài liệu, sổ sách, 

chứng từ liên quan, bố trí thời gian, địa điểm để cuộc kiểm tra đạt kết quả. Các 

đồng chí Ủy viên UBKT CĐVC tỉnh chủ động báo cáo cấp ủy, chính quyền cơ 

quan để sắp xếp thời gian tham gia đoàn kiểm tra. 

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Văn phòng   

CĐVC tỉnh (số ĐT liên hệ: 02063.750.789) 

 

 

Nơi nhận:                                             
- TT LĐLĐ tỉnh; 

- UBKT LĐLĐ tỉnh; 

- Các đ/c Ủy viên UBKT; 

- Các CĐCS trực thuộc; 

 - Lưu VP CĐVC.            
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CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN …….. 

 CÔNG ĐOÀN…………………..  

 

 

Số:          /BC-CĐCS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
   

………………., ngày    tháng     năm 201.. 

 

BÁO CÁO (Đề cương) 
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Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam 

và hoạt động tài chính Công đoàn năm 2019 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

1. Giới thiệu sơ qua về đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của 

cơ quan, đơn vị 

............................................................ 

2. Tình hình cán bộ Công chức, viên chức, lao động và bộ máy tổ chức 

- Tổng số CNVCLĐ: ....... trong đó nữ...... 

- Tổng số đoàn viên công đoàn ........ trong đó nữ...... 

- Tổng số đảng viên ........ trong đó nữ...... 

- Tổng số UV BCH CĐCS........ trong đó nữ...... 

- Tổng số UBKT CĐCS  ........ trong đó nữ......    

- Tổng số UV UBKT........ trong đó nữ...... 

- Tổng số thành viên Ban TTND........ trong đó nữ...... 

- Tổng số Ủy viên Ban Nữ công quần chúng (nếu có)………. 

- Tổng số Tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận, Công đoàn thành viên........ 

- Tổng số Tổ trưởng công đoàn………. 

- Tổng số Tổ phó công đoàn………….. 

- Trình độ CBCCVCLĐ (trên Đại học, Đại học, Cao đẳng ...) 

 II. VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 

1. Xây dựng thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp 

   Ban chấp hành công đoàn........................... đã tích cực chủ động trong 

việc xây dựng thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp, tổ chức thực hiện 

các hoạt động công đoàn, có phân công công việc cụ thể cho từng cá nhân trong 

Ban Chấp hành công đoàn. 

- Các loại quy chế: 

+ Quy chế hoạt động của BCH CĐCS nhiệm kỳ … 

+ Quy chế hoạt động của UBKT CĐCS nhiệm kỳ ... 

+ Quy chế hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ ….. 

+ Quy chế hoạt động của Ban Nữ công nhiệm kỳ... 

+ Quy chế phối hợp giữa BCH CĐCS với chính quyền cùng cấp nhiệm kỳ... 

2. Việc tổ chức phổ biến, triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, 

quyết định của công đoàn cấp trên; việc chấp hành các chỉ đạo của cấp trên 

- Thực hiện chỉ đạo của công đoàn cấp trên 

+ Việc triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên  

+ Việc chấp hành các chỉ đạo của cấp trên, triển khai các văn bản, nội dung 

đến các tổ công đoàn, CĐCS thành viên (nếu có) 

- Công tác Thi đua khen thưởng: ......................................................... 
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- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo (theo dõi trên sổ công văn đi, đến) 

Có hay không, kết quả thực hiện đến thời điểm kiểm tra? 

3. Việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch năm của CĐCS, 

UBKT, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Nữ công, công tác xây dựng CĐCS 

vững mạnh 

- Công đoàn cơ sở 

- UBKT công đoàn cơ sở  

- Ban Thanh tra nhân dân  

- Ban Nữ công 

- Các Tổ Công đoàn, CĐCS thành viên (nếu có) 

- Công tác phát triển đoàn viên 

- Công tác xây dựng CĐCS vững mạnh. 

Có hay không, kết quả thực hiện đến thời điểm kiểm tra? 

4. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát triển đoàn viên, 

bồi dưỡng cán bộ Công đoàn, quản lý đoàn viên, thông tin, báo cáo 

- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ (Chỉ đạo CĐCS thực hiện Quy 

chế dân chủ cơ sở) 

- Hồ sơ, thủ tục kết nạp đoàn viên 

- Tổ chức bồi dưỡng cán bộ 

- Sổ theo dõi đoàn viên công đoàn 

- Chế độ sinh hoạt định kỳ của Ban Chấp hành công đoàn, sinh hoạt có 

đúng quy chế không, tập thể, cá nhân thực hiện có đúng chức năng, nhiệm vụ 

quy định không? 

5. Thiết lập hồ sơ sổ sách 

STT Các loại sổ Có/ Không 
Đánh giá nội dung 

ghi chép 

1 Sổ Biên bản họp BCH, họp CĐCS   

2 Sổ Biên bản họp các tổ công đoàn   

3 Sổ Biên bản họp Ban TTND   

4 Sổ Biên bản họp Ban Nữ công   

5 Biên bản kiểm tra của UBKT   

6 Báo cáo giám sát của Ban TTND   

7 Sổ theo dõi công văn đi, đến   

8 
Hồ sơ theo dõi công tác thi đua -

Khen thưởng. 

  

9 Hồ sơ hội nghị CBCC,VC,NLĐ   

10 Hồ sơ Đại hội   

 

6. Đánh giá chung về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam 

6.1.  Ưu điểm 

6.2.  Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân 
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III. VIỆC QUAN LÝ SỬ DỤNG TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN 

1. Kết quả thực hiện: 

- Xây dựng và thực hiện Quy chế chi tiêu của công đoàn? 

- Báo cáo công khai tài chính công đoàn, việc công khai như thế nào? hình 

thức công khai? 

- Báo cáo Dự toán, quyết toán công đoàn hàng năm có xây dựng không? 

Thực hiện có đúng thời gian không? 

- Sổ sách, chứng từ thực hiện có đúng nguyên tắc không? 

Một số nội dung cụ thể: Năm 2018, 2019:  

Lưu ý: Báo cáo số liệu tài chính tách từng năm 2018 và 2019 riêng. 

+ Tổng quỹ tiền lương của đơn vị năm... 

 + Tổng số tiền kinh phí công đoàn (2%) đơn vị đã nộp năm... 

- Đánh giá việc trích nộp KPCĐ (1%) của đơn vị lên cấp trên (có đầy đủ, 

kịp thời hay không?) 

* Phần thu: 

 - Mức thu đoàn phí công đoàn (1%) có đúng quy định không? 

  + Tổng số tiền đoàn phí đã thu năm ... 

  + Số đã trích nộp cho công đoàn cấp trên năm... (nếu có) 

- Kinh phí công đoàn cấp trên cấp năm... 

- Số dư đầu kỳ mang sang............ 

- Tổng thu năm.... 

* Phần chi: 

- Phụ cấp cán bộ:………. 

 - Chi hành chính:……… 

 - Hoạt động phong trào: …….. 

- Tổng chi:  ............. 

- Số dư cuối kỳ:..... 

- Các loại quỹ khác (nếu có). 

2. Đánh giá chung việc quản lý và sử dụng tài chính công đoàn: 

2.1.Ưu điểm:  

- Nhận xét về việc thu nộp 2% kinh phí công đoàn; thu đoàn phí 1%; cho 

công đoàn cấp trên theo quy định đối với công đoàn được phân cấp. 

- Nhận xét về việc chi tài chính công đoàn có đúng với qui chế chi tiêu nội 

bộ không, đúng định mức theo của Tổng Liên đoàn. 

- Nhận xét về việc chi kinh phí công đoàn có đúng với qui chế chi tiêu nội 

bộ không, đúng định mức theo Quyết định số 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 

của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi quản lý tài chính 

công đoàn cơ sở hay không? 
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- Nhận xét việc chấp hành nguyên tắc tài chính, lịch quyết toán, dự toán, 

lập chứng từ kế toán... 

2.2. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân: 

... 

V. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN   

(nếu có) 

 
Nơi nhận:  TM. BAN CHẤP HÀNH 
- Đoàn kiểm tra;  CHỦ TỊCH 
- Công đoàn cấp trên;  
- BCH, UBKT CĐCS;   
- Lưu: CĐCS.  

  

  

 

- Trên đây là những gợi ý hướng dẫn báo cáo phục vụ cho công tác 

kiểm tra chấp hành Điều lệ và quản lý sử dụng kinh phí công đoàn, đề nghị 

Ban Chấp hành CĐCS tham khảo và báo cáo theo các nội dung trên. Ngoài 

các nội dung trên đoàn KT sẽ nêu thêm các vấn đề liên quan đến công tác 

chỉ đạo hoạt động chung và triển khai các văn bản của cấp trên liên quan 

đến hoạt động của BCH CĐCS. 

- Đề cương được đăng tải trên trang web CĐVC tỉnh kèm theo Kế 

hoạch số 251/KH-CĐVC ngày 05/9/2019. 
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CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN …….. 

 CÔNG ĐOÀN…………………..  

 

 

Số:          /BC-CĐCS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
   

………………., ngày    tháng     năm 201.. 

 

BÁO CÁO 

Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam 

và hoạt động tài chính Công đoàn năm 2019 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

1. Giới thiệu sơ qua về đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của 

cơ quan, đơn vị 

............................................................ 

2. Tình hình cán bộ Công chức, viên chức, lao động và bộ máy tổ chức 

- Tổng số CNVCLĐ: ....... trong đó nữ...... 

- Tổng số đoàn viên công đoàn ........ trong đó nữ...... 

- Tổng số đảng viên ........ trong đó nữ...... 

- Tổng số UV BCH CĐCS........ trong đó nữ...... 

- Tổng số UBKT CĐCS  ........ trong đó nữ......    

- Tổng số UV UBKT........ trong đó nữ...... 

- Tổng số thành viên Ban TTND........ trong đó nữ...... 

- Tổng số Ủy viên Ban Nữ công quần chúng (nếu có)………. 

- Tổng số Tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận, Công đoàn thành viên........ 

- Tổng số Tổ trưởng công đoàn………. 

- Tổng số Tổ phó công đoàn………….. 

- Trình độ CBCCVCLĐ (trên Đại học, Đại học, Cao đẳng ...) 

 II. VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 

1. Xây dựng thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp 

   Ban chấp hành công đoàn........................... đã tích cực chủ động trong 

việc xây dựng thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp, tổ chức thực hiện 

các hoạt động công đoàn, có phân công công việc cụ thể cho từng cá nhân trong 

Ban Chấp hành công đoàn. 

- Các loại quy chế: 

+ Quy chế hoạt động của BCH CĐCS nhiệm kỳ … 
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+ Quy chế hoạt động của UBKT CĐCS nhiệm kỳ ... 

+ Quy chế hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ ….. 

+ Quy chế hoạt động của Ban Nữ công nhiệm kỳ... 

+ Quy chế phối hợp giữa BCH CĐCS với chính quyền cùng cấp nhiệm kỳ... 

2. Việc tổ chức phổ biến, triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, 

quyết định của công đoàn cấp trên; việc chấp hành các chỉ đạo của cấp trên 

- Thực hiện chỉ đạo của công đoàn cấp trên 

+ Việc triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên  

+ Việc chấp hành các chỉ đạo của cấp trên, triển khai các văn bản, nội dung 

đến các tổ công đoàn, CĐCS thành viên (nếu có) 

- Công tác Thi đua khen thưởng: ......................................................... 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo (theo dõi trên sổ công văn đi, đến) 

Có hay không, kết quả thực hiện đến thời điểm kiểm tra? 

3. Việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch năm của CĐCS, 

UBKT, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Nữ công, công tác xây dựng CĐCS 

vững mạnh 

- Công đoàn cơ sở 

- UBKT công đoàn cơ sở  

- Ban Thanh tra nhân dân  

- Ban Nữ công 

- Các Tổ Công đoàn, CĐCS thành viên (nếu có) 

- Công tác phát triển đoàn viên 

- Công tác xây dựng CĐCS vững mạnh. 

Có hay không, kết quả thực hiện đến thời điểm kiểm tra? 

4. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát triển đoàn viên, 

bồi dưỡng cán bộ Công đoàn, quản lý đoàn viên, thông tin, báo cáo 

- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ (Chỉ đạo CĐCS thực hiện Quy 

chế dân chủ cơ sở) 

- Hồ sơ, thủ tục kết nạp đoàn viên 

- Tổ chức bồi dưỡng cán bộ 

- Sổ theo dõi đoàn viên công đoàn 

- Chế độ sinh hoạt định kỳ của Ban Chấp hành công đoàn, sinh hoạt có 

đúng quy chế không, tập thể, cá nhân thực hiện có đúng chức năng, nhiệm vụ 

quy định không? 

5. Thiết lập hồ sơ sổ sách 

STT Các loại sổ Có/ Không 
Đánh giá nội dung 

ghi chép 

1 Sổ Biên bản họp BCH, họp CĐCS   

2 Sổ Biên bản họp các tổ công đoàn   

3 Sổ Biên bản họp Ban TTND   
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4 Sổ Biên bản họp Ban Nữ công   

5 Biên bản kiểm tra của UBKT   

6 Báo cáo giám sát của Ban TTND   

7 Sổ theo dõi công văn đi, đến   

8 
Hồ sơ theo dõi công tác thi đua -

Khen thưởng. 

  

9 Hồ sơ hội nghị CBCC,VC,NLĐ   

10 Hồ sơ Đại hội   

 

6. Đánh giá chung về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam 

6.1.  Ưu điểm 

6.2.  Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân 

III. VIỆC QUAN LÝ SỬ DỤNG TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN 

1. Kết quả thực hiện: 

- Xây dựng và thực hiện Quy chế chi tiêu của công đoàn? 

- Báo cáo công khai tài chính công đoàn, việc công khai như thế nào? hình 

thức công khai? 

- Báo cáo Dự toán, quyết toán công đoàn hàng năm có xây dựng không? 

Thực hiện có đúng thời gian không? 

- Sổ sách, chứng từ thực hiện có đúng nguyên tắc không? 

Một số nội dung cụ thể: Năm 2018, 2019:  

Lưu ý: Báo cáo số liệu tài chính tách từng năm 2018 và 2019 riêng. 

+ Tổng quỹ tiền lương của đơn vị năm... 

 + Tổng số tiền kinh phí công đoàn (2%) đơn vị đã nộp năm... 

- Đánh giá việc trích nộp KPCĐ (1%) của đơn vị lên cấp trên (có đầy đủ, 

kịp thời hay không?) 

* Phần thu: 

 - Mức thu đoàn phí công đoàn (1%) có đúng quy định không? 

  + Tổng số tiền đoàn phí đã thu năm ... 

  + Số đã trích nộp cho công đoàn cấp trên năm... (nếu có) 

- Kinh phí công đoàn cấp trên cấp năm... 

- Số dư đầu kỳ mang sang............ 

- Tổng thu năm.... 

* Phần chi: 

- Phụ cấp cán bộ:………. 

 - Chi hành chính:……… 

 - Hoạt động phong trào: …….. 

- Tổng chi:  ............. 

- Số dư cuối kỳ:..... 

- Các loại quỹ khác (nếu có). 
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2. Đánh giá chung việc quản lý và sử dụng tài chính công đoàn: 

2.1.Ưu điểm:  

- Nhận xét về việc thu nộp 2% kinh phí công đoàn; thu đoàn phí 1%; cho 

công đoàn cấp trên theo quy định đối với công đoàn được phân cấp. 

- Nhận xét về việc chi tài chính công đoàn có đúng với qui chế chi tiêu nội 

bộ không, đúng định mức theo của Tổng Liên đoàn. 

- Nhận xét về việc chi kinh phí công đoàn có đúng với qui chế chi tiêu nội 

bộ không, đúng định mức theo Quyết định số 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 

của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi quản lý tài chính 

công đoàn cơ sở hay không? 

- Nhận xét việc chấp hành nguyên tắc tài chính, lịch quyết toán, dự toán, 

lập chứng từ kế toán... 

2.2. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân: 

... 

V. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN   

(nếu có) 

 

 
Nơi nhận:  TM. BAN CHẤP HÀNH 
- Đoàn kiểm tra;  CHỦ TỊCH 
- Công đoàn cấp trên;  
- BCH, UBKT CĐCS;   
- Lưu: CĐCS.  

  

  

 

Trên đây là những gợi ý hướng dẫn báo cáo phục vụ cho công tác 

kiểm tra chấp hành Điều lệ và quản lý sử dụng kinh phí công đoàn, đề nghị 

Ban Chấp hành CĐCS tham khảo và báo cáo theo các nội dung trên. Ngoài 

các nội dung trên đoàn KT sẽ nêu thêm các vấn đề liên quan đến công tác 

chỉ đạo hoạt động chung và triển khai các văn bản của cấp trên liên quan 

đến hoạt động của BCH CĐCS. 

 
 

 

 

 

 


