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KẾ HOẠCH 
Công tác kiểm tra của BCH và Ban Kiểm tra Hội CCB  

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam năm 2016 

------------------------ 

Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016 của BCH Hội 

CCB Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam và Chương trình công 

tác kiểm tra của Ban Kiểm tra Hội CCB Tổng công ty. Ban Kiểm tra Hội CCB 

Tổng công ty xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2016 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: 

Ban Chấp hành Hội CCB Tổng công ty kiểm tra nhằm đánh giá tình hình 

hoạt động của các tổ chức Hội cơ sở trực thuộc. Qua đó giúp các tổ chức Hội 

trực thuộc được kiểm tra thấy được những ưu điểm, khuyết điểm, để đưa ra các 

biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội. 

2. Yêu cầu: 

- Ban kiểm tra Hội CCB Tổng công ty phải tích cực, chủ động thực hiện 

đúng nội dung kế hoạch kiểm tra đã đề ra; làm việc công khai, dân chủ, trung 

thực, khách quan đảm bảo bí mật các hồ sơ tài liệu; trong quá trình kiểm tra 

không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của tổ chức Hội được kiểm 

tra và chịu trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm tra với Hội CCB Tổng công ty; 

đồng thời các tổ chức Hội được kiểm tra cần thực hiện nghiêm kế hoạch này và 

có trách nhiệm báo cáo giải trình bằng văn bản, cung cấp hồ sơ, tài liệu và báo 

cáo đầy đủ các vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra theo yêu cầu của Ban 

kiểm tra; không được gây khó khăn, cản trở cho hoạt động công tác kiểm tra; 

phối hợp, tạo điều kiện giúp Ban kiểm tra thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành nội 

dung kế hoạch kiểm tra đã đề ra. 

- Khi Ban kiểm tra tiến hành làm việc với tổ chức Hội được kiểm tra, yêu 

cầu thành phần tổ chức Hội gồm có: Đại diện cấp uỷ chi, đảng bộ nơi tổ chức 

Hội đang hoạt động, Ban Chấp hành hoặc Ban Thường vụ Hội cơ sở và đại diện 

Ban Chấp hành các Chi hội trực thuộc Hội cơ sở (nếu có). 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Nội dung kiểm tra: 

1.1 Công tác tổ chức và sinh hoạt của Hội. 

- Củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội, Ban Chấp hành, công tác phát triển 

hội viên CCB mới.         
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- Việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của BCH Hội cơ sở. 

- Việc xây dựng và triển khai và thực hiện chương trình công tác của Ban 

Chấp hành hằng quý, hằng năm. 

- Về tuyên truyền và phát triển Hội viên, xây dựng tổ chức Hội, quản lý hồ 

sơ hội viên. 

- Về duy trì tổ chức chế độ sinh hoạt định kỳ của BCH Hội cơ sở, nội dung 

sinh hoạt thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế ở đơn vị không? 

1.2 Các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng. 

- Công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của 

đất nước. 

- Thực hiện việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 

- Tổ chức thực hiện phong trào thi đua CCB gương mẫu ở cơ sở đồng thời 

tích cực tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ (phương pháp 

phối hợp tuyên truyền, thời gian tổ chức, số lượng, đối tượng). 

1.3 Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của hội viên CCB. 

Giải quyết hoặc tham gia với các cơ quan chức năng có liên quan để giải 

quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến hội 

viên và tổ chức Hội CCB (nếu có). 

2. Đối tượng kiểm tra: 

- Hội CCB Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam. 

- Hội CCB Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ. 

3. Thời gian kiểm tra: 

- Thời gian triển khai kế hoạch: Tháng 3/2016. 

- Thời gian tiến hành và kết thúc kiểm tra: Trong tháng 7 và tháng 8 năm 

2016. (Đoàn thông báo thời gian cụ thể sau). 

III. CÁC CÁCH TIẾN HÀNH 

1. Phương pháp kiểm tra. 

- Đơn vị được kiểm tra chuẩn bị nội dung báo cáo bằng văn bản (có số liệu 

cụ thể), những vấn đề đoàn kiểm tra cần làm rõ yêu cầu trả lời trực tiếp. 

- Đoàn kiểm tra đánh giá kết quả và kết luận. 

         - Sau mỗi đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra tổng hợp báo cáo với Ban Thường vụ Hội 

Tổng công ty. 

2. Thành phần đoàn kiểm tra. 

- Thường trực BCH Hội Tổng công ty:  01 đồng chí 

- Ban Kiểm tra Hội Tổng công ty:  02 đồng chí. 
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Trên đây là Kế hoạch kiểm tra năm 2016 của Hội CCB Tổng công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải miền Nam./. 

 

Nơi nhận:     

- BKT Tỉnh Hội (để b/c); 

- Đảng ủy Tổng công ty (đề b/c)   

- Các HCCB cơ sở được kiểm tra;  

- Các thành viên BKT Hội TCT;  

-  Lưu Hội CCB TCT. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

(TRƯỞNG BAN KIỂM TRA) 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Lâu 

 

 


