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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc chấn chỉnh việc chấp hành kỷ
cương tham gia các cuộc hội nghị tại xã

Kính gửi:
- Bí thư các Chi bộ;
- Thôn trưởng các Thôn;
- Ban công tác Mặt trận các Thôn;
- Cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên
trách xã.
Trong thời gian qua, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và
các tổ chức đoàn thể xã tổ chức các cuộc họp để triển khai các nhiệm vụ, qua
theo dõi của Ban tổ chức, Chủ trì hội nghị thấy rằng việc chấp hành các quy
định, quy chế về hội họp của một số thành phần được mời tham gia chưa nghiêm
túc như: Vắng không xin phép, không có lý do chính đáng, tham gia họp không
đúng giờ qui định, trong cuộc họp chưa tập trung lắng nghe để phát biểu ý kiến
có chất lượng, đang sử dụng điện thoại, làm việc riêng trong các cuộc họp, ra
vào tùy tiện…Cụ thể như:
Ngày 10/8/2022, Ủy ban nhân dân xã tổ chức Hội nghị Tổng kết Mô
hình “Tổ liên gia tự quản về An ninh trật tự” giai đoạn 2016 -2022; Ủy ban nhân
dân xã Sơn Long ban hành giấy mời số 04/GM-UBND để mời các thành phần
tham gia, tại Hội nghị này có các đồng chí vắng mặt không xin phép, không có
lý do chính đáng gồm: Đ/c Trần Quốc Tuấn -Chủ tịch Hội Người cao tuổi; Đ/c
Trần Trọng Bình -Thôn trưởng Thôn 3; Lê Thanh Hải - Công an viên Thôn 3;
Thái Văn Thủy - Công an viên Thôn 2.
Vì vậy, Ủy ban nhân dân xã nghiêm túc phê bình các đồng chí thực hiện
không nghiêm túc quy chế Hội nghị, yêu cầu các đồng chí kiểm điểm rút kinh
nghiệm và chấp hành các quy định, quy chế về hội họp của UBND xã để các
cuộc họp đạt kết quả cao. Giao văn phòng xã theo dõi, tổng hợp để nhận xét,
đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng cuối năm./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.
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