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ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HẢI HẬU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  99  /KH-UBND  Hải Hậu, ngày  04  tháng 7  năm 2022 

  

KẾ HOẠCH 

Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã huyện Hải Hậu 

 nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Thực hiện Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh; 

Văn bản số 811/SNV-XDCQ ngày 28/4/2022 của Sở Nội vụ tỉnh về việc bồi 

dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026; 

UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân 

cấp xã huyện Hải Hậu nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Trang bị kiến thức, kiến năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu Hội 

đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm nâng cao chất lượng hoạt 

động để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân. 

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo 100% đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động. 

- Các lớp bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp xã phải đảm bảo yêu cầu về 

chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Đối tượng: Đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 (không gồm 

những đại biểu đồng thời là đại biểu HĐND huyện). 

Số lượng đại biểu: 847 người. 

2. Thời gian, địa điểm 

2.1. Số lớp bồi dưỡng: 04 lớp 

2.2 Thời gian, địa điểm:  

* Thời gian: 1,5 ngày/lớp; hoàn thành trong tháng 7/2022; 

* Địa điểm: Tại Nhà văn hóa 04 xã, thị trấn; 

(Chi tiết lịch bồi dưỡng theo phụ lục đính kèm) 

3. Nội dung, tài liệu bồi dưỡng 

3.1. Nội dung bồi dưỡng 
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Gồm 06 chuyên đề:  

- Chuyên đề 1: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những 

vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp xã. 

- Chuyên đề 2: Chính quyền địa phương và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp 

xã.  

- Chuyên đề 3: Kỹ năng giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.  

- Chuyên đề 4: Kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu Hội đồng 

nhân dân cấp xã.  

- Chuyên đề 5: Kỹ năng của đại biểu hội đồng nhân dân  cấp xã trong tham 

gia xây dựng, ban hành nghị quyết.  

- Chuyên đề 6: Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong hoạt động của đại 

biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.  

3.2. Tài liệu bồi dưỡng: Thực hiện theo Bộ Tài liệu bồi dưỡng đại biểu 

HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ biên soạn. 

3.3. Giảng viên: Mời giảng viên, báo cáo viên của Văn phòng Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh Nam Định, Trường Chính trị Trường Chinh, Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy. 

4. Chỉ đạo lớp tập huấn: Mời đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy phụ trách vùng phát biểu khai mạc và bế mạc lớp tập huấn. 

5. Kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí sự 

nghiệp đào tạo đã được giao dự toán của huyện. Trong đó, ngân sách xã, thị trấn 

hỗ trợ tiền ăn, nghỉ cho đại biểu cấp mình trong thời gian học tập. 

Mức chi: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 

30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức và Văn bản số 2839/BTC-HCSN ngày 19/3/2021 của Bộ Tài chính về 

việc kinh phí bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện và UBND các 

xã, thị trấn xây dựng chương trình chi tiết mở lớp bồi dưỡng, báo cáo Thường 

trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, tổ chức thực hiện bồi dưỡng 
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đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng nội dung và thời gian 

quy định đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

- Chịu trách nhiệm liên hệ với Sở Nội vụ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc 

hội và HĐND tỉnh và trường Chính trị Trường Chinh để chủ động trong việc 

tổng hợp tiến độ và bố trí giảng viên, báo cáo viên. 

- Phối hợp với Phòng Tài chính và các cơ quan liên quan lập dự toán kinh 

phí phục vụ cho tổ chức mở các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 

2021-2026, trình UBND huyện quyết định theo quy định. 

- Có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả tổ chức bồi dưỡng đại biểu 

HĐND cấp xã huyện Hải Hậu nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo Sở Nội vụ tỉnh, 

Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND huyện. 

2. Phòng Tài chính - kế hoạch 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng dự toán kinh phí phục vụ cho tổ 

chức mở các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026, trình 

UBND huyện phê duyệt. 

- Căn cứ chế độ, chính sách và dự toán kinh phí đã được UBND huyện phê 

duyệt cấp phát bổ sung kinh phí theo chế độ hiện hành. 

3. UBND, HĐND các xã, thị trấn 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan để chuẩn bị 

các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ mở các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND 

cấp xã của địa phương mình. 

- Cử đại biểu HĐND của địa phương mình tham gia các lớp bồi dưỡng theo 

kế hoạch. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ 

quan, địa phương, đơn vị kịp thời báo cáo UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để 

được hướng dẫn, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Nam Định; 

- Sở Nội vụ tỉnh Nam Định; 

- TT huyện ủy, TT HĐND huyện; 

-  Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan có liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện;  

- Lưu VT.                                       

                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đỗ Hải Điền 
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