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KE HOACH 
T chtrc thirc hin giám sat chuyên d näm 2022 

Can cü Chiing trInh s 06/Ctr-UBKT ngày 24 thãng 02 näm 2022 cüa Uy Ban 
Kiêm tra Lien doàn Lao dng Thãnh phô Ho ChI Mmli ye Chucing trInh cong tác Uy 
ban kiêm tra nàm 2022; 

Can cr Chucmg trInh s O4lCtr- UBKT ngày 21 tháng 03 näm 2022 cüa Uy 
ban kiêm tra Lien doàn Lao dng thãnh phô ThU Dirc ye ChuGng trInh cong tác kiêm 
tra näm 2022; 

Ban Thung v Lien doàn Lao dng thành ph thU fXrc xây drng K hotch 
giám sat chuyên dê näm 2022 nhu sau: 

I. MJC filCH YEU cAu 
- Thông qua vic giám sat chU dng nm tInh hInh và dánh giá ding hoat dng 

cUa các cong doàn cci sâgóp phãn bô sung vào quy chê ti cong doàn Ca sâ phU hqp 
và dUng quy djnh. 

- Phát huy uu dim, phát hin hn ch d kjp chn chinh, kh&c phiic. 

- Giám sat vic t chüc trin khai thirc hin các quy ch ti dan vj, thông qua 
do nàmtlnh hInh vic thrc hin các chê d, chInh sách, quy djnh cUa pháp lu.t lien 
quan den doân vien, nguñ lao dng, quan h lao dng, an toàn v sinh lao dng; 
vic thrc hin các chi.rcing trInh "PhUc lçii doàn viên" và thrc hin chU dê nàrn 
2022 cUa Tong Lien doàn là "Chàm lo vic lam cho ngw&i lao dng và phdn ddu 
hoàn thành cao nhât các myc tiêu nhim vy cüa Nghj quyêt Dgi hi Xli Cong doàn 
Vit Nam ". 

- Cong tác giám sat phâi dam bâo dan chU, khách quan, dUng nguyen t.c và 
quy djnh cUa cong doàn. Han  chê vic gay phiên ha den cOng doàn Ca sâ và &m vj. 

II. NQI DUNG 

Giám sat vic xay dimg và thirc hin Quy ch hot dng Ban Chp hành, U 
ban kiêm tra, Quy ché phôi hçip tai  các COng doàn ca sâ có dông lao dng (co tü 
500 lao dng trâ len). 

III. DOI TIJ'NG, PHUNG PHAP VA TH(I GIAN GIAM SAT: 

1. Bi tung giám sat 

BCH Cong ty trách nhim httu han  TM djch vi Hoa Mai. 

BCH Cong ty trách nhim hüu h?n  R-Pac Vit Nam. 
BCH Cong ty trách nhim hilu han  Nahal Vina. 

BCH Cong doàn Cong ty TNHH Tai Loc Producing Comunication Shoes. 

BCH Cong doàn Cong ty TNHIH Dt may Thai Duang Vit Nam. 

- BCH Cong doàn Cong ty c phn may Sài GOn 3. 
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2. Phtwng pháp giám sat 
- Giám sat vic thirc hin nguyen tAc tp trung dan chU trong xây drng, ban 

hãnh và thrc hin Quy chê lam vic cüa Ban Chap hânh, Ban Thithng vii; Quy ché 
lam vic cüa U' ban kiêm tra, Quy chê phôi hçip tii cong doàn co sâ thông qua vic 
báo cáo và dánh giá dôi vài các quy chê dang áp dimg ti Cong doàn co si. 

- Giám sat vic trin khai chixcng trInh, k hoch cüa Lien doàn Lao dng 
thành phô Thu Due den cong doàn Ca sâ, vai trè cüa Ban Chap hành cong doàn co sâ 
trong vic bâo v quyên lcii Ich hçip pháp, chInh dáng cho ngi.r?i lao dng (co dc bit 
chü den lao dng nU) thông qua vic xây drng và áp diing các quy ché. 

3. Cách thü'c tin hành 
- Thành l.p Doàn giám sat cüa Ban Thuing vi Lien doàn Lao dng thành ph 

Thu fXrc. 

- Co gçii báo cáo di vi ban chp hnh Cong don ca s& và d nghj cung 
cap hO so, tài lieu lien quan den ni dung giám sat. 

- Doàn giám sat nghiên ci'ru báo cáo, h so, tài lieu; lam vic vói ban chp hãnh 
các CDCS và chuãn bj dir tháo kêt qua giám sat. 

- Thông báo kt qua giám sat bng van ban dn Ban chip hành Cong doàn co s&. 

- Phãn cong theo dôi và cp nht kt qua thijc hin sau giám sat. 

4. Thô'i gian giám sat 

Giárn sat song song các don vj d có sir xem xét dánh giá chung, nhtn djnh 
m.t ru diem hn chê dôi vâi tüng don vj dê Co có huóTig phát huy và khac phic 
qua hçc tp lan nhau dôivâi các don v. To chirc nghiên ci'ru và cp nht kêt qua 
giám sat tü 10/10/2022 den 30/10/2022. 

IV. TO CH15C THUC HIN 
1. 1:Jy ban Kim tra Lien doàn Lao dng thành ph Thu Drc tham muu xây 

drng Kê hoach, tham muu quyêt djnh thành 1p doàn giám sat, gçii báo cáo dOi 
vi cong doàn ca sâ và có sr phân cOng các thành viên trong doàn thirc hin, cp 
nht kêt qua dôi vâi thng don vj. 

2. Phân cong theo dôi don dc và c.p nht kt qua sau giám sat. 

3. Ban chp hành cong doàn co sâ can cu vào ni dung giárn sat, gui báo cáo 
(theo ggi ) và các Quy chê hin hành dang áp ding ti CDCS den doàn giám sat 
truàc ngày 10/10/2022. 

Trên day là k hoch giám sat chuyen d näm 2022 cüa Ban thiz&ng vi Lien 
doàn Lao dng thành phô Thu Düc. 

Noi nhân: 

- Uy ban Kim tra LDLD TP H ChI Minh; 
- UV.BTV, UV.UBKT LDLD TP ThU DUc; 
- Ban chp hành Cong doãn Ca si lien quan; 
- Thãnh viên doàn giáni sat; 
- Li.ru: VP, UBKT. 

Nguyen Thi Hing Nhung 
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