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BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TRA CỦA HIỆP HỘI DU LỊCH
NHIỆM KỲ I (2011-2014)
Ban Kiểm tra của Hiệp Hội nhiệm kỳ I (2011-2014) được Đại hội bầu 2 vị:
1/ Ông Nguyễn Trí Nghiệp
2/ Ông Lê Thanh Hồng
(Nay ông Lê Thanh Hồng không còn hoạt động du lịch)
Nhiệm kỳ qua, Ban Kiểm tra đã xác định trách nhiệm mà Đại hội đã được điều lệ
qui định tại điều 15 là kiểm tra việc thi hành điều lệ, nghị quyết, qui chế làm việc của
Ban Chấp hành. Kiểm tra việc thu chi tài chánh của Hiệp Hội.
Tuy Ban Kiểm tra chưa xây dựng được Chương trình, Kế hoạch kiểm tra. Nhưng
với trách nhiệm của mình các vị có nhắc nhở việc thực hiện điều lệ, qui chế làm việc và
đặc biệt là kiểm tra việc thu chi và báo cáo tài chánh trong các kỳ họp cho Ban Chấp
hành.
Ban Kiếm tra cũng đã thẩm tra hồ sơ về đề nghị phát triển hội viên mới.
Ban Kiểm tra xin nghiêm khắc kiểm tra và nhận khuyết điểm trước Đại hội là
chưa làm tròn trách nhiệm Đại hội giao phó. Khuyết điểm đó là: Ban Kiểm tra không có
họp định kỳ, không có xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, và kiểm tra theo chuyên đề
mà điều 15 của điều lệ qui định, nhất là kiểm tra việc thi hành điều lệ và kiểm tra tư cách
hội viên.
Chúng tôi mong muốn Ban Kiểm tra nhiệm kỳ II (2014-2019) thực hiện đầy đủ
chức năng nhiệm vụ theo điều lệ qui định, thực hiện tốt trọng trách của mình mà Đại hội
đã tin tưởng giao phó.
Xin trân trọng kính chào./

