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KE HOACH 
A A• A A A To chirc tip huan cho dn bieu 1191 dong nhan dan huyçn 

và di biêu Hi dông nhân dan các xã, thj trân nhim kr 2021-2026 

Thirc hin Chuang trInh ho.t dng cüa Hi dng nhân dan huyn, Thx?ng 
tr1rc Hi dng nhân dan huyn xây dirng ké hoach tQtp huân ye k5 näng hott dng 
cho dai  biu Hi dông nhân dan huyn và dai  biêu Hi dông nhân dan các xâ, thj 
trân nhiêm kS'  2021-2026 Cu the nhi.r sau: 

I. M!JC BICH, YEU CAU 

1. Mc dIch: 

Trang bj, cQtp that  kin thüc, bi dung k5 näng và phwmg pháp hott dng 
cho dai  biêu HDND cap huyn, cap xã nhim kS'  2021-2026, nhäm nâng cao 
hiu hrc, hiu qua va chat lu'çing hot dng cUa HDND, Thung trrc HDND, các 
Ban HDND vâ dai  biêu HDND. 

2. Yêu cu: 

- Các chuyên d tp hu.n phãi barn sátcác quy djnh cüa Lut T chüc chinh 
quyên dja phu'ang nàm 2015 và Lut sira dôi, bô sung mt so diêu cüa Lut To 
chüc ChInh phü và Lut To chüc chInh quyên dja phung näm 2019, Lut Hoat 
dng giám sat cüa Quôc hi và Hi dông nhân dan, Lu.t Ngân sách nba nuc, Lut 
Dâu ti.r Cong vâ các quy djnh cUa pháp 1ut có lien quan. 

- Ni dung t.p hun thit thirc, tp trung vào các k5 nàng hoat  dng gn 1in 
vâi nhim vii và quyên han  cüa Hi dông nhân dan, Thuông trirc Hi dOng nhân 
dan, các Ban cüa Hi dông nhân dan, dai  biêu Hi dông nhân dan, dông thai phü 
hçp vâi tInh hInh thrc tê cUa dja phiiang. 

II. THANH PHAN 

1. Bti biu khách mô'i 

- Lãnh dao  các Ban Hi dng nhân dan tinh. 

- Thixing tr?c Hi dng nhân dan huyn. 

- Các Ban Hi dng nhân dan huyn. 

- Länh dao  các c quan: Van phông HDND-IJBND, Phông Ni vii huyn. 

2. Bii biu triu tp 

- Dai biu Hi dng nhân dan huyn (cac dai  biu trüng cir 1n du). 

- Dcii biu H)i dng nhân dan các xã, thj trn. 
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III. NQI DUNG 
A A 1. Ni dung tip huan 

- Chuyên d 1: Nhim vv,  quyn h?n  cüa Hi dng nhân dan, Thr&ng trrc Hi 
dông nhãn dan, các Ban cüa Hi dông nhân dan và dai biêu Hôi dông nhân dan. 

- Chuyên d 2: K näng boat dng cüa dai  biu Hi dng nhân dan (cac k 
näng chung). 

- Chuyên d 3: Các buâc chun bj cho kS'  hpp thuing 1 hang näm, k' hp 
chuyên dê. 

• A A 

2. Bao cao vien truyen dit cac chuyen de 

- Chuyên dê 1: Dông chI Trjnh Minh Düc - Truâng Ban Kinh T - Ngân 
sách Hi dông nhân dan tinh. 

- Chuyên d 2: Dông chI Lê Van Lçi - Tnró'ng Ban Pháp Ch Hi dng nhân 
dan tinh. 

- Chuyên dé 3: Dông chI Ngô Dirc Hoàn - Phó Chü tjch Hi dng nhân dan 
huyn. 

• • •A ' V A A 3. Tho'i gian, d!a  diem va hinh thuc tip huan 

- Thôi gian: Dir kin trong 01 ngày (ngày 06/11/2021 - Thir Bay). 

- Dja dim: Phông hpp trrc tuyn UBND huyn Va CáC xã, thj trân. 

- HInh thirc tp hun: Trrc tuyn. 

IV. TO CHUC THVC HIN 

1. ThiRng trrc Hi dông nhân dan huyn chi dao  triên khai kê hoch to chO'c 
tp huân dam bão thiêt thirc, hiu qua. 

2. Van phông HDND-UBND huyn phi hqp vâi các Ban cüa Hi dng 
nhân dan huyn và các Co quan, don vi lien quan tham mlxu cho Thix?mg tr?c  Hi 
dông nhân dan huyn bô trI báo cáo viên và chuân bj các diêu kin dê to chüc tot 
1&p tp huân. 

V. THfl GIAN TH!fC HIN 

1. Lien h báo cáo viên xong truâc ngày 25/10/2021. 

2. Cong tác chun bj các diu kin phiic vii tp hun: in n tài Iiu, kinh phi, 
chuân bj dja diem, giây mi và các diêu kin khác xong truâc ngày 0 1/11/2021. 

Trong qua trInh trin khai th1ic hin nhim via, nu gp khó khàn, vuâng mc 
kjp thôi báo cáo vi ThuOng trçrc Hi dông nhân dan huyn dê chi dao  giãi quyêt./. 

Ncr! nhân. 
- TT Huy Ciy, HDND, UBND huyn; 
- Lành dao  cac Ban HDND huyn; 
- Các dai  biéu I-IDNDhuyn; 
- HDND các xà, thj trân; 
- Cng thông tin din tCr huyn; 
- Li.ru: VT. 
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