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Dương Kình, ngày ottháng 5 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức tập huấn hoạt động của HĐND quận, phường năm 2019
Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, Thường trực HĐND quận xây
dựng Kế hoạch tập huấn về kỹ năng hoạt động HĐND quận, phường với nội dung
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Tổ chức tập huấn nhằm trang bị cho lãnh đạo, thành viên các Ban HĐND
quận; Thường trực HĐND, lãnh đạo và thành viên các Ban HĐND phường một
số kỹ năng trong hoạt động thẩm tra, giám sát của HĐND, Thường trực HĐND,
các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND theo Luật Tổ
chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND
và các quy định của pháp luật có liên quan.
2. Nội dung tập huấn thiết thực, tập trung vào các kỹ năng hoạt động gắn
liền với nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban
HĐND cấp quận, cấp phường, đồng thời phù họp với tình hình thực tế của địa
phương để các nội dung này triển khai thực hiện có hiệu quả.
II. THÀNH PHẦN TẬP HUÁN. (90 đại biểu)
- Thường trực HĐND quận;
- Mời đại diện lãnh đạo UBND, ƯBMTTQVN quận;
- Các đại biểu HĐND quận;
- Chánh, Phó Văn phòng HĐND và UBND quận;
- Thường trực HĐND các phường;
- Lãnh đạo và thành viên các Ban HĐND phường;
- Công chức giúp việc HĐND các phường.
III. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIÉM TẬP HUẤN.
1. Nội dung tập huấn:
- Chuyên đề 1: Kỹ năng giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban
HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND các cấp.
- Chuyên đề 2: Kỹ năng thẩm tra các báo cáo, tờ trình thuộc lĩnh vực kinh
tế-xã hội, pháp chế của HĐND ở địa phương.
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2. Báo cáo viên các chuyên đề:
Thường trực HĐND quận mời báo cáo viên là những người có thời gian
tham gia hoạt động của Quốc hội, HĐND và có nhiều kinh nghiệm trong thực tế
hoạt động của cơ quan dân cử
3. Thòi gian, địa điểm tập huấn:
- Thời gian: Dự kiến trong 01 ngày, vào cuối tháng 5 năm 2019 (cỏ Giấy
triệu tập riêng)
- Địa điểm: Hội trường tầng 2, trụ sở HĐND và ƯBND quận.
4. Kinh phí tập huấn:
Kinh phí tổ chức tập huấn thực hiện theo Nghị quyết số 157/2016/NQHĐND ngàv 13/12/2016 của HĐND thành phố Hải Phòng (có dự trù riêng)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Thường trực HĐND quận chỉ đạo triển khai Kế hoạch tổ chức tập huấn
đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
- Văn phòng HĐND và UBND quận tham mưu cho Thường trực HĐND
quận bố trí báo cáo viên và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt lóp tập huấn.
2. Thời gian thực hiện
- Liên hệ Báo cáo viên, biên soạn và in ấn tài liệu phục vụ tập huấn xong
trước ngày 15/05/2019.
- Công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ tập huấn: kinh phí, chuẩn bị địa
diêm, giây triệu tập và các điều kiện khác xong trước ngày 20/05/2019.
Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, nếu gặp khó khăn, vướng
mắc kịp thời báo cáo với Thường trực HĐND quận để chỉ đạo giải quyết./.
Nơi nhận:
- TTQỦ (báo cáo);
- TTHĐND quận;
- UBND quận;
- UBMTTQVN quận;
- Các Ban HĐND quận;
- Đại biểu HĐND quận;
- VPHĐND và ƯBND quận;
- TTHĐND các phường;
- Cổng TTĐT quận;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
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