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CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC CẦN THƠ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

  BAN THANH TRA NHÂN DÂN                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số: 02 /TTND-CĐ                                   Cần Thơ, ngày 18 tháng 12 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2020-2021 

Và phương hướng năm học 2021-2022 

 

Trong năm học 2020-2021, dưới sự chỉ đạo và phân công trực tiếp của Ban 

Thường vụ Công đoàn Trường cùng sự phối hợp thường xuyên của các đơn vị 

chức năng cũng như sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của Đảng Ủy và Ban 

Giám hiệu, Ban TTND tập trung thực hiện các công việc đã đề ra trên cơ sở chức 

năng và nhiệm vụ được giao theo Luật Thanh tra năm 2010 cùng các nghị định 

hướng dẫn của Chính phủ, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trên tinh thần 

đó, Ban TTND đã giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Hội nghị đại biểu 

công chức, viên chức và người lao động (CCVC-NLĐ) trong nhà trường.        

I. Kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2020-2021 

Trong năm học 2020-2021, Ban Thanh tra nhân dân (Ban TTND) đã lập kế 

hoạch và thực hiện (1) Tham gia Hội nghị tập huấn giám sát, thanh tra, kiểm tra 

nội bộ trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học do Công Đoàn Giáo Dục Việc Nam 

tổ chức; (2) Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường; (3) Giám 

sát việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước và các các 

nguồn thu khác, sử dụng các quỹ, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản; việc 

thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở 

giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; (4) Giám sát việc thực hiện nghị quyết 

hội nghị đại biểu CCVC-NLĐ, nội quy, quy định của nhà trường, quy chế học vụ, 

quy định thực hiện công tác chuyên môn của giảng viên và quy chế chi tiêu nội bộ, 

việc thực hiện các chế độ chính sách của công chức, viên chức và người lao động 

trong trường. Việc thực thi các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố 

cáo đã có hiệu lực trong trường; (5) Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

trong trường; (6) Thực hiện những việc khác theo quy định của pháp luật. 

Ban TTND đã giám sát và kiểm tra một số nội dung theo yêu cầu của việc 

triển khai thực hiện các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước, thực hiện 

các quy chế của ngành và quy định của trường. Một số mặt công tác đã được thực 

hiện như sau: 

1. Tổ chức tự kiểm tra tài chính, kế toán về báo cáo quyết toán của trường, 

với sự hỗ trợ tích cực về chuyên môn của các giảng viên Bộ môn Kế toán – Kiểm 

toán và Bộ môn Tài chính – Ngân hàng thuộc Khoa Kinh Tế. Công tác này được 

tiến hành đúng tiến độ theo kê hoạch đề ra hàng năm; đã báo cáo cho Bộ GD&ĐT 

đúng quy định.  
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 Nội dung của công tác kiểm tra nhằm xác nhận tính trung thực của số liệu trên 

Báo cáo quyết toán năm 2020; kiểm tra việc quản lý, sử dụng khoản thu, chi ngân 

sách; tiền và tài sản Nhà nước; kiểm tra việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế 

độ quản lý tài chính, kế toán. 

 Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy, số liệu trên báo cáo tài chính tổng hợp đều 

khớp đúng với số liệu trên các báo cáo chi tiết và sổ sách kế toán; đơn vị đã chấp 

hành tốt các chế độ chính sách pháp luật hiện hành trong quản lý và điều hành 

ngân sách; đơn vị đã thực hiện được một số kiến nghị của Tổ tự kiểm tra tài chính 

năm 2019; một số sai sót nhỏ trong các chứng từ thanh toán năm 2020 đã được 

kiến nghị để điều chỉnh cho phù hợp. 

2. Ban TTND đã thực hiện công tác rà soát, đánh giá sơ kết 6 tháng thực hiện 

Nghị quyết hội nghị đại biểu CCVC-NLĐ Trường năm học 2020-2021. 

3. Ban TTND đã kiểm tra kết quả hoạt động của các đơn vị chức năng nhằm 

tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu CCVC-NLĐ 

Trường năm học 2020-2021. Về cơ bản, các đơn vị chức năng đã hoàn thành tốt 

nhiệm vụ của nghị quyết hội nghị đề ra.  

4. Về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong năm học 2020-2021, Ban 

TTND không nhận được thư tố cáo khiếu nại chính danh. 

Nhìn chung, Ban TTND đã phân công nhiệm vụ cho 5 thành viên, chia sẻ hợp 

lý những nội dung hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo trực tiếp 

của Ban Thường vụ Công đoàn Trường. Qua kết quả giám sát và tham gia kiểm tra 

một số mặt công tác nêu trên cho thấy các đơn vị trong trường đã có nhiều nỗ lực 

thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu CCVC-NLĐ Trường năm học 2020-2021, 

đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021. Trường đã thực hiện tốt 

quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với CCVC-NLĐ 

theo quy định của pháp luật và của nhà trường.  

II. Phương hướng hoạt động của Ban TTND năm học 2021-2022 

Nhằm giúp cho Ban TTND hoạt động bảo đảm nguyên tắc khách quan, công 

khai, dân chủ, kịp thời và theo đúng pháp luật, giữ vững sự ổn định các hoạt động 

của nhà trường, góp phần tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, nhà 

giáo và người lao động, Ban TTND đề ra các nội dung cần tiếp tục thực hiện trong 

năm học 2021-2022 như sau: 

1- Tiếp tục cập nhật các quy định mới về nhiệm vụ của Ban TTND để thực 

hiện đảm bảo đúng nhiệm vụ và chức năng trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại 

học. 

2- Giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước, nhiệm vụ công tác hàng năm của Nhà trường.  

3- Giám sát việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước và 

các các nguồn thu khác, sử dụng các quỹ, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài 

sản; thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán của trường.  
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4- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu CCVC-NLĐ năm 

học 2021-2022, nội quy, quy định của nhà trường, tập trung vào việc thực hiện quy 

chế dân chủ cơ sở, quy định thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ và quy chế 

chi tiêu nội bộ, thực hiện các chế độ chính sách của CCVC-NLĐ trong trường, 

thực thi các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực 

trong trường.  

5- Giám sát việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm 

tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; việc xử lý vụ việc trong trường.  

6- Thực hiện những việc khác theo quy định. 

Để thực hiện nhiệm vụ đề ra, Ban TTND căn cứ vào Nghị quyết của hội nghị 

CCVC-NLĐ trường năm học 2021-2022 và sự phân công của Ban Thường vụ 

Công đoàn trường sẽ xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động thường xuyên, 

định kỳ và chuyên đề. Ban TTND tổ chức họp định kỳ mỗi quý một lần để kiểm 

điểm công tác quý và triển khai công tác quý tiếp theo. Chương trình kế hoạch 

hoạt động đảm bảo được sự chấp nhận của Ban chấp hành Công đoàn trường. 

     

 

 

Nơi nhận:                                                                                
- Ban Giám hiệu (để biết); 

- Ban TV CĐ trường (để c/đ);    

- HN CCVC-NLĐ năm học 2021-2022 (để 

b/c); 

- Thành viên Ban TTND (để t/h); 

- Lưu VPCĐ, Ban TTND. 

TM. BAN THANH TRA NHÂN DÂN   

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Phan Tấn Tài 
                                                  


