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Tứ Kỳ, ngày     tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao một số kỹ năng hoạt động giám sát

 cho Thường trực HĐND, thành viên các Ban HĐND cấp xã 

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Thường trực HĐND huyện xây 
dựng Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao một số kỹ năng hoạt động giám sát 
cho các đại biểu HĐND cấp xã như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU    
1. Mục đích
- Góp phần bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng giám sát của đại biểu 

HĐND cấp xã.
- Tạo điều kiện để các đại biểu HĐND giao lưu, học tập, trao đổi kinh 

nghiệm và khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ đại biểu dân cử.

2. Yêu cầu
- Các chuyên đề tập huấn phải bám sát các quy định của Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân và các quy định của pháp luật có liên quan. 

- Nội dung tập huấn thiết thực, tập trung vào các kỹ năng giám sát các hoạt 
động gắn liền với nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND, các 
Ban HĐND, đồng thời phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để các nội 
dung này có thể triển khai thực hiện hiệu quả.

II. THÀNH PHẦN TẬP HUẤN 
- Thường trực HĐND xã, thị trấn;
- Thành viên các Ban HĐND xã, thị trấn
III. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TẬP HUẤN
1. Nội dung tập huấn
- Chuyên đề 1: Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 

2015; những quy định của pháp luật về hoạt động giám sát của HĐND; việc thực 
hiện chức năng giám sát của HĐND; kỹ năng tổ chức hoạt động giám sát chuyên 
đề của Thường trực HĐND và các Ban HĐND.

- Chuyên đề 2: Trình tự, phương pháp, cách thức tổ chức thẩm tra, xây 
dựng báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án… trình tại kỳ họp HĐND.

2. Báo cáo viên các chuyên đề
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Thường trực HĐND huyện mời giảng viên có trình độ, giàu kinh nghiệm  
trong hoạt động giám sát của cơ quan dân cử là đồng chí Lương Anh Tế - Chủ 
tịch Hội người cao tuổi tỉnh; Nguyên Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

3. Thời gian, địa điểm tập huấn
- Thời gian: Dự kiến mỗi lớp 01 ngày, vào 03 ngày đầu tháng 11 năm 2021.
- Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. 
IV. KINH PHÍ TẬP HUẤN
Kinh phí tập huấn được lấy từ nguồn kinh phí hoạt động của HĐND huyện 

năm 2021 và thực hiện theo Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày  05  tháng  
10  năm 2016 của HĐND tỉnh Hải Dương Quy định một số chế độ chi tiêu đặc 
thù phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 
2016 - 2021 và các quy định hiện hành liên quan.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thường trực HĐND huyện xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện kế 

hoạch tập huấn đảm bảo thiết thực, hiệu quả; liên hệ báo cáo viên; phối hợp 
chuẩn bị tài liệu tập huấn. 

2. Văn phòng HĐND- UBND huyện 
- In ấn tài liệu phục vụ tập huấn.
- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ các lớp tập huấn (Hội 

trường, nước uống, kinh phí, tít chữ,...). Nội dung tít chữ:
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN

Bồi dưỡng nâng cao một số kỹ năng hoạt động giám sát
 cho các đại biểu HĐND cấp xã 

Tứ Kỳ, ngày 01 - 03 tháng 11 năm 2021
3. Thường trực HĐND các xã, thị trấn
 Lập danh sách Thường trực HĐND, thành viên các Ban HĐND xã, thị trấn 

tham gia tập huấn và báo cáo về Thường trực HĐND huyện (qua Văn phòng 
HĐND-UBND huyện); có trách nhiệm báo mời và tạo điều kiện để các đại biểu 
tham dự tập huấn đầy đủ, nghiêm túc.

Trên đây là nội dung Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao một 
số kỹ năng hoạt động giám sát cho các đại biểu HĐND cấp xã; đề nghị các địa 
phương, cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Huyện uỷ (để b/c);
- Thường trực HĐND huyện;
- Các cơ quan liên quan;
- Thường trực HĐND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Sẫm
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DANH SÁCH PHÂN LỚP TẬP HUẤN 
(Kèm theo Kế hoạch số: 15/KH- HĐND ngày 22/10/2021của Thường trực HĐND huyện)

Lớp Xã, thị trấn Số lượng đại biểu Số đại biểu/lớp Ngày tập huấn
Đại Sơn 12
Hưng Đạo 12
Tái Sơn 12
Ngọc Kỳ 12
Quảng Nghiệp 12
Tân Kỳ 12
Đại Hợp 12

I

Dân Chủ 12

96 01/11/2021

Minh Đức 12
Quang Phục 12
Bình Lãng 12
Phượng Kỳ 12
Thị trấn TK 12
Văn Tố 12
Quang Khải 12

II

An Thanh 12

96 02/11/2021

Chí Minh 12
Cộng Lạc 12
Quang Trung 12
Tiên Động 12
Hà Kỳ 12
Nguyên Giáp 12

III

Hà Thanh 12

84 03/11/2021

Tổng 276 276
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