
cONG DOÅN 
TRUONG DAUIQC SU' PHAM 
THE DUC 1: TUAO HÀ NOI 

BAN THANIH TRA NIIÂN DÄN 

cONG HÒA XÅ 1QI CHn NGH*A VIET NAM 

DÙe lap-Ty do -Hanh phúc 

So: 255/KII- 1BTTND Hà Noi, ngày 05 thúng 12 n�m 202 

KE HOACH 
Công tác eüa Ban Thanh tra nhân dân n�m hÍe 2021-2022 

Can cu Lut thanh tra só 56/2010/QI12 ban hành ngày 15/11/2010; 

Can cu NghË djnh sô l159/ND-CP ngày 29 tháng 11 n�m 2016 cça Chính phù Quy 

dinh chi tiet và hring dän thi hành mÙt só diêu cça Lut Thanh tra vê tó chíc và hoat dÙng 

cua Ban Thanh tra nhân dân; 

C�n cu Hrong dân sô 1271/HD-TLD ngày 07 tháng 08 n�m 2017 cça Tông liên 

doàn ve Công doàn vói viçc tô chérc và hoat �Ùông cça ban thanh tra nhân dân theo quy dËnh 

tai nghË dinh so 159/2016/ND-CP; cON 
Can cu Huóng d¥n sô 02/HD-CDN ngày 30 tháng 01 n�m 2018 cça cúa Công doàn 

Giáo duc ViÇt Nam vê Huóng dân tó chérc và hoat dÙng cça ban thanh tra nhân dân trong 

cac co quan nhá nuóc, don vË su nghiÇp công lp và doanh nghiÇp nhà nuóc thuÙc ngành 

Gião dåc: 

Cän cu Quyêt dinh sô 248/QD-CDTr ngày 02 tháng 11 n�m 2021 công nhn Ban 

thanh tra Nhân dân nhiÇm ký 2021-2023 cça Công doàn Truong �¡i hÍc Su ph¡m TDTT 

Ha NÙi: C�n ct Nghi quyêt hÙi nghË viên chúc, nguoi lao dÙng n�m hÍe 2021-2022, ngày 

04/11/2021; 

Ban Thanh tra nhân dân Truông Dai hÍc Su pham TDTT Hà NÙi xây dung ke 

hoach hoat �Ùng n�m hoc 2021-2022 nhu sau: 

L Mye dich, yêu câu 

1.1. Muc dích 

- Náng cao nhn thútc trong cán bÙ, giäng viên, s+ quan, nguoi lao �Ùng vê viÇc thrc 

hien các quy chê cça Nhà nuóc và cça ca quan de góp phân xây durng co quan vng manh 

tr dó náng cao chât lugng dào t¡o. 

Phát hien kip thöi nhïng thiÁu sót, dê có biÇn pháp giäi quyét, không dÁ nhïng 

thieu sót, sai ph¡m ngày càng trâm trong hon. 

Xáy dyng và duy tri môi doàn kêi nÙi bÙ, bào vÇ quyên và loi ích chính dáng, hop 

pháp cia cán bÙ, viên chúc, sT quan, nguöi lao dÙng trong Nhà truròng. 
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Phàn ánh, tham mru kip thÝi tinh hinh, k¿t quà hoat dÙng cúa Ban Thanh tra nhán dân 

cho Ban Châp hành Công doàn truong n�m b�t và chi d¡o. 
1.2. Yêu càâu 

Qua hoqt dÙng kiêm tra. giám sát làm ro nhïng viÇc dã låm dugc, nhïng h¡n ché, tôn 

tai can kh�c phåc và tham muu, kien nghË vÛi thù truong vê nhïng giäi pháp thiêl thåc, phù 

hop. sát vói thre tê eua nhà trudmg, nhäm nâng cao hiçu quà quån lý nhà nuóc trong các m·t 

hoat dong. góp phân ôn dinh và phát triên nhà truong. 
Thanh tra nhân dân phài tuân thù quy dËnh cça pháp lut, tiên hành dúng tiên dÙ, quy 

trinh. thù ue: dàm bào trung thurc, khách quan, chinh xác và kip thÝi. 
1. NOI DUNG 

2.1. Hoat dÙng giám sát 

Giam sat viÇc thårc hiÇn chç truong, duông lôi, chính sách cça �ång và pháp lut 

Nhà nuóc. 

-Giám sát viÇc thuc hiÇn NghË quyêt HÙi nghË Cán bÙ, viên chúc n�m hoc 2021 

2022 cua don v/. 

-Gi£m sát viÇc tuyên dung, sit dung và thuc hiÇn các ché �Ù chính sách �ói vi viên 

chuc. s+ quan, nguòi lao dÙng theo quy dËnh cça pháp lut. 
- Giám sát viÇc thurc hiÇn quy chê dân chù, v�n hóa trong co quan. 
- Giám sát viÇc thurc hiÇn nÙi quy làm viÇc, quy ch¿ dân chú, quy chÃ thi dua khen 

thuong. quy chê chi tiêu nÙi bÙ. Giám sát viÇc sú dung kinh phi hoat dông tië nguôn ngân 

sách nhà nuóc và các nguôn kinh phi khác, së dång các quý, châp hành chÃ �Ù quan lý tài 

chinh, tài sån và công tác tu kiêm tra tài chính cça nhà truong. 

- Giám såt công tác tuyên sinh, xét tôt nghiÇp, kiêm tra hÍc ky, b£o cáo thuc tp tÑt 

nghiep viÇc thuc hiÇn chê dÙ chính sách vÛi nguòi hÍc. 

- Tham gia giäi quyêt ho·c giám sát viÇc giài quyêt khiÁu nai, tó cáo cça cán bÙ, 

viên chúc, nguoi lao dÙng. 

- Giám sát viÇc câp phát vän phòng phâm cça co quan trong n�m hÍc. 

- Theo doi, giám sát các doàn Thanh tra nÙi bÙ cça các doàn thanh tra khi ve thanh 

tra don vi minh. 

2.2. Hoat �ông xác minh 

Xác minh khi dugc chù tich Công doàn truong ra quyêt dinh ho·c khi câp trên yeu 

cu; Xác minh khi có nhung dáu hiÇu vi ph¡m liên quan dên quyên loi cça eán bÙ, viên 

chúc, s+ quan, nguoi lao dÙng vé tài chinh, khen thudng, ký lut. 
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lo chuc thanh tra. kiÃm tra khi duyc thù truong ra quyêt dinh ho·c khi cäp tren 

yeu cau. 

III. BI�N PHÁP TIÊN HÄNH 

3.1. Các biçn pháp tô chérc thyre hiÇn 
- Khi phát hiÇn có hiÇn tuong vi ph¡m thi kiên nghË ho·c báo cáo Ban Châp hành 

Cong doàn trrong, HiÇu truong nhïng vân dê cân xù li, có biÇn pháp khãc phuc dông thoi 

Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiçm giám sát viçc thre hiÇn các nÙi dung minh dã báo 

cáo, kiên nghË. 

Nhïmg nÙi dung vurot quá thânm quyên giäi quyêt thi báo cáo vÛi Ban Châp hành 

Cong doàn co so. 
- Khi tien hành nhiçm vu giám sát, kiêm tra có phát hiÇn vi pham, cán bÙ thanh tra 

yêu càu ngroi vi ph¡m phäi cung câp dây dç tài liÇu có liên quan dê nhanh chóng làm sáng 

to sy viÇc. Phoi hop vói thç truÝng tham gia tu kiêm tra mà thù truong yêu câu dê dàm b£o 

cho cuoe kiem tra duoc khách quan. 

Cong tác hanh tra phäi thuòng xuyên hàng tháng, hàng quý (trië khi có nhïng vän 

de �ot xuat). 
Khi có s viÇc cân thanh tra, phài báo cáo vÛi Ban Châp hành Công doàn, thù 

ruomg co quan dê tao thun lgi cho viÇc kiêm tra. Khi cán bÙ duge cë phân công làm nhiÇm 

OAN 
vy mà thây nÙi dung thông tin nhiêu cân phài có thêm nguoi và thÝi gian ít thi Truong ban 

JNG 

de nghË vi Ban Châp hành Công doàn cù thêm nguòi có n�ng luc vê thanh tra cùng làm. 
THE 

NOI Báo cáo kêt quå dúng, sai cho Ban Châp hành Công doàn, HliÇu truong nhà truong. 

3.2. Trách nhiÇm thyre hiÇn 

Nhiêm vu cça các thành viên Ban Thanh tra nhân dân 

1. Ong Nguy�n Vän Hung - Truong ban Thanh tra nhän dan phsu trách chung, theo 

doi viÇc thuc hiÇen quy chê dân chç, quy chê thi dua, tông hop tinh hinh, phàn ánh báo cáo 

va giám sát viÇc giäi quyêt khiêu n¡i, tô cáo. 

2.0ng Chu Hïu Son - Üy viên giám sát viÇc thurc hiÇn thù tåc mua s�m, së dung và 

bao quan thiét bË, vt tu, tài sån trong co quan; Giám sát công tác tuyên sinh, xét tôt nghiÇp, 

kiem tra hoc ký, báo cáo thuc tp tôt nghiÇp. 

3. Bà Nguyén ThË Minh Hanh - Uy viên thu ký và giám sát viÇc viÇc thårc hiÇn che 

dÙ chính sách cho cán bÙ, giâng viên, nguôi lao dÙng; thrc hiÇn quy chê chi tiêu nÙi bÙ, 

nghi quyêt HÙi nghË CBVC cça ca quan. 



- Môi quý Ban Thanh tra hop mÙt làn (khi có su viÇc thi hop dÙt xuât) dê dánh gia
1a báo cáo nhïmg viçe dà làm drge, nhïng tÓn tai càn khãc phåc trong viÇc lhuc hiçn 
chuomg trinh công tác. Dông thÝi bàn b¡c triên khai công tác quý sau, kiên nghË nhïng ván 
de con ton dong. Khi càn thiét Truong ban triÇu tp hÍp bât thuÝng. 

Can cu và nhiçm vu drgc phân công các thành viên phài báo cáo kêt quå thåc hién 
nhiem vu bàng vân bån cho dông chi truong Ban Thanh tra nhân dân. 

3.3. Churong trinh kê ho¡ch thrc hiÇn 

Noi dung triên khai Thoi gian Nguoi thyc hiÇn 
Giám sát viçc châp hành chù truong chinh sách cça �àng, pháp luât cça Nhà nuoc. nÙi quy, quy chê làm viÇc cça nhà Thuong xuyên 
trrong: 
Giàm sát thåc hiÇn NghË quyêt HÙi nghË CBVC n�m hÍc 2021-2022và thrc hiÇn 2 

Thuong xuyên chi tieu, nhiÇm vå, chuong trinh công tác 
khác; 
Giám sát viÇc dánh giá, xêp lo¡i binh xét 3 thi dua và tông kêt cuôi n�m Theo lich Nguyen Vän Hung 
Giám sát viÇc thåuc hiÇn Quy chê dân chç| Thuong xuyên 

4 
co so trong nhà truong 
Giám sát viÇc binh xét nâng luong truÛóc 5 Theo lich thoi han cho CB, VC n�m 2022. Chê dÙ 
chính sách CB, GV, nhân viên 
Giám sát viÇc tô chéc cho sinh viên 6 

khóa 51 DH di THSP, TTSP Theo lich 

Giám sát triên khai thåc hiÇn kê ho¡ch 
7 nám hÍc theo thÝi khóa biêu, chuong 

trinh dào tao. 
Giám sát viÇc thåc hiÇn chuong trinh bôi 

8 duõng chuyên môn, nghiÇp vu cho cán 

Thuong xuyen 

Theo lich 
bo, VC, NILD 
Gim sát tó chúc dy gio, thi giáng các 

9 
khoa, bo món Theo lich 

Nguyên Th/ Minh H¡nh Giám sát viÇc triên khai khám súc khöe 
10 dâu vào cho sinh viên n�m nhât, dâu ra 

cho sinh viên n�m cuôi. 
Theo lich 

11 Gám sát viÇc khám súc khóc dËnh ky 
cho CB, VC, NLD. 

Theo lich 

12 Giám sát viÇc giäi quyêt don thu khicu | Theo don thu 
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nai, to cáo (nêu có) 
Giám sát công tác NCKI, khóa lun tôt 13 

nghiÇp 
14Giam sát viçc cài t¡o sua chïa, nâng cap 

CSVC, trang thiêt bË dung cu hÍc tp 

Theo lich 

Thuong xuyën 

151am sát viÇc bào vÇ an ninh, an toàn 
Thuong xuyên Chu Hïu Son 

trurong hÍc, lao dÙng vÇ sinh môi truong_ 
Giám sát viçc thårc hiÇn ché �Ù chính 16 

sách cho sinh viên 
Giám sát thuc hiÇn quy chê công tác sinh 

17 vien, công tác GVCN, cô van hoc tp. 

Ne nep hÍc tp cça sinh viên. 

Thuong xuyên 

Thuong xuyên 

Ban thanh tra 

18 
Giám sát công tác tuyên dång viên chúc | Theo kê ho¡ch 

n�m 2021 tuyên dung nhân dâan 

Giám sát viÇc st dung kinh phí ho¡t 

dong tir nguôn ngân sách nhà nuóc vå 

các nguôn kinh phí khác, Su dång cac Thurong xuyên 
Ban thanh tra 

nhân dân 19 quy, chap hành chê dÙ quàn lý tài chính, 
tài sàn và công tác tu kiêm tra tài chính 

cça nhà truong 
Ke ho¡ch này duoc thào lun cu thê trong Ban thanh tra nhân dân và triên khai dên 

toàn the cán bÙ, viên chéc, nguòi lao dÙng trong toàn truong n�m rõ nÙi dung dê t¡o diéu 

kien cho Ban thanh tra hoàn thành nhiÇm vu. 

Trên dây là nhïng nÙi dung co bàn cça Kê ho¡ch hoat �ông n�m 2021-2022 cua 

ban thanh tra nhân dân./. 

AMBAN CHÂP HANH 

B.C.HCHU TICH 
CONG DQAN 

TRUONG 

BAN THANH TRA NHAN DAN 
TRUÓNG BAN, 

DAI HOC SUPHAP 
THE DUC THE THAO 

HA NOI 
LE Hoc Liem Nguyên V�n Hung 

Noi nhn: 
-DU- BGH (dê b/c); 
-BTV CÐ truong (dê c/d); , 
-Thành viên Ban TTND (dê /h); 
- Luu: VPCÐ, TTND 


