
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM 

ỦY BAN HỘI HUYỆN U MINH THƯỢNG              
                      ***                             

          Số: 12-KH/UBH              U Minh Thượng, ngày 02 tháng 4 năm 2021 
 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm  

Gắn với kiểm tra công tác quản lý tín dụng qua Đoàn thanh niên 2021 

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

Căn cứ Kế hoạch số 11-KH/UBH ngày 26/11/2020 Ủy ban Hội huyện về 

việc “Kiểm tra công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021”; Kế hoạch số 

237-KH/ĐTN-TNNT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Ban Thường vụ huyện 

Đoàn về việc “Kiểm tra, giám sát công tác quản lý tín dụng qua Đoàn thanh 

niên năm 2021”.  

Ủy ban Hội huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác công tác Hội và 

phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm gắn với kiểm tra công tác quản lý tín 

dụng qua Đoàn thanh niên 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU 

- Nhằm đánh giá thực trạng công tác triển khai tổ chức thực hiện chương 

trình chỉ đạo 6 tháng đầu năm 2021của Ủy ban Hội cơ sở, việc tập trung triển 

khai quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Hội. Làm cơ sở giúp Ủy 

ban Hội huyện đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động trên tất cả các mặt 

công tác của Hội, tiếp tục định hướng chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt hơn yêu cầu 

nhiệm vụ trong thời gian tới. 

- Kịp thời phát hiện chấn chỉnh các tồn tại, sai sót, nâng cao chất lượng 

hoat động ủy thác có giải pháp chỉ đạo rút kinh nghiệm các trường hợp quản lý 

vốn không đúng qui định và sử dụng vốn không đúng mục đích, kém hiệu quả, 

từng bước đưa hoạt động ủy thác đạt hiệu quả cao hơn; Đồng thời, nhân rộng 

những cá nhân, mô hình làm ăn có hiệu quả từ việc sử dụng vốn vay. 

- Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện chặt chẽ, tập trung vào 

các nội dung trọng tâm theo kế hoạch và định hướng chỉ đạo của Ủy ban Hội 

cấp trên, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định.  

II. NỘI DUNG KIỂM TRA  

1. Kiểm tra công tác Hội 6 tháng đầu năm 2021 

Kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên 

6 tháng đầu năm; Kết quả thực hiện chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2021; Các hồ sơ sổ 

sách có liên quan đến công tác Hội. 

2. Kiểm tra công tác quản lý tín dụng qua Đoàn thanh niên 

2.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, chương trình cho vay 

tín dụng thông qua nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội. 

2.2. Công tác phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội trong việc triển 

khai các chủ trương, chính sách của Nhà nước tới đối tượng vay vốn, phối hợp 

trong việc khai thác và quản lý vốn vay; phối hợp triển khai khảo sát đối tượng 

cho vay, vận động thành lập các tổ TK&VV, kiểm tra việc sử dụng vốn sau khi 

giải ngân; công tác phối hợp đánh giá phân loại tổ TK&VV... 

2.3. Kiểm tra việc chấp hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ban 

Thường vụ huyện Đoàn, Ngân hàng CSXH huyện đối với các chương trình cho 
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vay. Vai trò của BTV xã Đoàn trong việc chỉ đạo, hướng dẫn tổ trưởng Tổ 

TK&VV thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn ủy thác; Công tác xử lý nợ 

quá hạn, nợ xâm tiêu chiếm dụng; Chế độ họp lệ và công tác đánh giá củng cố 

Tổ TK&VV trung bình, công tác hướng dẫn sử dụng phí ủy thác theo hướng 

dẫn. 

2.4. Công tác kiểm tra giám sát của BTV xã đoàn đối với các tổ TK&VV, 

công tác giao ban với Ngân hàng chính sách xã hội. 

2.5. Báo cáo thu, chi phí ủy thác. 

III. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Đối tượng:  

1.1. Đối với kiểm tra công tác Hội: Kiểm tra 100% Ủy ban Hội xã mỗi Ủy 

ban Hội kiểm tra ít nhất 02 CLB, đội, nhóm trực thuộc. 

1.2. Đối với kiểm tra công tác quản lý tín dụng qua Đoàn thanh niên: 
Kiểm tra các thành viên vay vốn thuộc tổ TK&VV do Đoàn thanh niên quản lý; 

tổ TK&VV; các xã Đoàn; các mô hình kinh tế, Tổ hợp tác có vay vốn trên địa 

bàn.  

2. Số lượng kiểm tra công tác quản lý tín dụng qua Đoàn thanh niên: 
Kiểm tra 100% xã có Ủy thác do Đoàn thanh niên quản lý; 30% Tổ TK&VV; ít 

nhất 15% thành viên vay vốn trở lên. 

3. Thời gian 

- Thời gian gửi báo cáo: Các đơn vị gửi báo cáo sơ kết công tác Hội và 

phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm; Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu 6 

tháng đầu năm 2021; Báo cáo công tác quản lý vốn trên địa bàn (lưu ý: trong 

báo cáo cần nêu những đề xuất, kiến nghị, giải pháp có liên quan đến quá trình 

quản lý vốn) về Ủy ban Hội huyện trước ngày 15/4/2021. 

- Thời gian kiểm tra: Từ ngày 16/4/2021 đến 29/4/2021. 

4. Phương pháp kiểm tra: 

4.1. Chi Hội, CLB, Đội, Nhóm  

- Thành phần: Tổ kiểm tra Ủy ban Hội huyện; Đại diện Ủy ban hội xã, 

Chủ nhiệm CLB, Đội, Nhóm được kiểm tra. 

- Văn bản: Sổ chi Hội (CLB, đội, nhóm), các hồ sơ, sổ sách liên quan công 

tác Hội; phiếu đăng ký chương trình rèn luyện hội viên; Báo cáo kết quả hoạt 

động công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2021.  

- Phương pháp: 

+ Chi hội, CLB, Đội, Nhóm được kiểm tra báo cáo tóm tắc tình hình hoạt 

động của chi Hội 6 tháng đầu năm 2021. 

+ Đề xuất, kiến nghị. 

+ Tổ kiểm tra trao đổi một số nội dung và kết luận. 

4.2. Ủy ban Hội xã 

- Thành phần tham dự:  

+ Tổ kiểm tra Ủy ban Hội huyện.  

+ Tất cả Thành viên Ủy ban Hội xã. 

+ Đại diện cấp ủy. 

- Văn bản đơn vị được kiểm tra chuẩn bị gồm:  
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+ Báo cáo công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2021, 

bảng so sánh chỉ tiêu, phụ lục số liệu.   

+ Các loại hồ sơ, sổ sách: sổ sách quản lý hội viên; sổ theo dõi cấp thẻ hội 

viên; biên bản họp báo Hội; danh sách phát triển hội viên mới; triển khai chương 

trình rèn luyện hội viên, văn bản đi, đến. 

- Phương pháp: 

+ Đại diện Ủy ban Hội xã thông qua các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm 

vụ công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2021. 

+ Tổ kiểm tra trao đổi một số nội dung. 

+ Phát biểu của cấp ủy Đảng. 

+ Phát biểu của đơn vị được kiểm tra. 

+ Kết luận cuộc kiểm tra. 

4.3. Đối với Kiểm tra vốn 

- Thành phần: Tổ kiểm tra của huyện, Thường trực xã Đoàn; Tổ trưởng Tổ 

TK&VV. 

- Văn bản: Các hồ sơ, sổ sách liên quan công tác quản lý vốn. 

- Phương pháp: Tổ kiểm tra sẻ kiểm tra các hồ sơ có liên quan, đề xuất, 

kiến nghị của đơn vị được kiểm tra; Tổ kiểm tra trao đổi một số nội dung và kết 

luận. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban Hội huyện 

- Tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra đến Ủy ban Hội các xã. 

- Thành lập tổ kiểm tra: Các anh, chị trong bộ phận thường trực và thanh 

viên chuyên trách Ủy ban Hội huyện, khóa III (NK 2019-2024). 

- Ủy ban Hội huyện giao anh Trần Minh Thông, cán bộ Ủy ban Hội huyện, 

phụ trách tham mưu chính trong thực hiện kế hoạch này (Liên hệ sắp lịch kiểm 

tra, xây dựng biên bản, đôn đốc các đơn vị gửi báo cáo).  

2. Ủy ban Hội các xã 

- Ủy ban Hội các xã chuẩn bị báo cáo và hồ sơ, sổ sách liên quan đảm bảo 

theo yêu cầu của kế hoạch; Bố trí địa điểm và tham mưu mời cấp ủy, triệu tập 

thành phần đơn vị mình đảm bảo khi tổ kiểm tra đến làm việc. 

- Chỉ đạo các chi Hội (CLB, đội nhóm) được chọn kiểm tra chuẩn bị đầy đủ 

hồ sơ, sổ sách, bố trí địa điểm, mời thành phần dự kiểm tra đảm bảo theo kế 

hoạch. 

- Phân công một thường trực xã Đoàn cùng với tổ kiểm tra, kiểm tra các hộ 

vay vốn và tổ VV&TK trên đơn vị mình. 

Trên đây kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng 

đầu năm gắn với kiểm tra công tác quản lý tín dụng qua Đoàn thanh niên 2021, 

đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo theo yêu cầu kế hoạch. 
 

Nơi nhận:                                                     
- Ban ĐKTHTN tỉnh  Đoàn;                             
- Thường trực huyện Đoàn; 

- Các Ủy ban Hội cơ sở trực thuộc; 

- Lưu: VP.          


