UBND TỈNH GIA LAI
VĂN PHÒNG
Số: 2709 /VP-KTTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày26 tháng 6 năm 2021

Về việc chấn chỉnh công tác
chuẩn bị và tham dự các cuộc
họp, hội nghị do Lãnh đạo
UBND tỉnh chủ trì, triệu tập.

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thời gian qua, một số sở, ngành, đơn vị, địa phương chưa chấp hành
nghiêm việc tham dự các cuộc họp của UBND tỉnh như không cử đúng thành
phần dự, đi họp muộn, không báo cáo và xin phép người chủ trì khi vắng
mặt… Để thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất
lượng, hiệu quả các Hội nghị, cuộc họp của UBND tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu
Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:
1. Việc chuẩn bị tài liệu, nội dung cuộc họp:
Cơ quan được giao chuẩn bị nội dung cuộc họp, phải chuẩn bị kỹ, gửi tài
liệu họp về UBND tỉnh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc
họp. Quá thời gian trên, UBND tỉnh sẽ không tổ chức cuộc họp và Giám đốc các
sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyên, thị xã, thành phố
chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Chủ động cập nhật, nghiên cứu tài liệu trước và nâng cao chất lượng ý
kiến tham gia thuộc lĩnh vực phụ trách tại cuộc họp.
2. Thành phần dự họp:
Bên cạnh việc chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid –
19, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải bố trí, cử đúng thành phần tham dự
họp; không cử người không đủ thẩm quyền đi dự họp. Trường hợp bất khả
kháng, người thuộc thành phần mời không dự được thì phải báo cáo, xin ý kiến
cụ thể và được sự chấp thuận của người chủ trì cuộc họp.
3. Giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp việc chấp hành chỉ đạo trên của
các đơn vị, địa phương; định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh vào sáng thứ Hai
hàng tuần.
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Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến của UBND tỉnh, đề
nghị các đơn vị triển khai thực hiện./
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT. UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Lưu VT, KTTH.
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