Sáng ngày 05 tháng 10 nm 2016, UBND qun Ng Hành Sn t chc Lp Bi dng kin thc và trang b k nng
hot ng cho 109 i biu Hi ng nhân dân (HND) cp phng c bu trong nhim k 2016-2021. ng chí oàn Ngc :
Qun y viên-PCT. HND qun tham d và ch o Hi ngh.
Quang cnh Lp Bi dng
Trong li phát biu khai mc, ng chí oàn Ngc : Qun y viên-PCT HND qun nhn mnh: Sau 7 nm thc hin
án thí im không t chc HND qun, phng, ây là nhim k u tiên thành ph à Nng nói chung, qun Ng Hành
Sn nói riêng quay li vi mô hình HND cp qun và phng, nên nhng k nng và kinh nghim v hot ng ca i
biu HND không tránh khi nhng lúng túng. Trong khi ó, nhiu Lut mi có hiu lc thi hành liên quan trc
tip n t chc và hot ng ca HND các cp cn c trin khai thc hin tt, m bo hot ng ca HND các cp có hiu lc,
hiu qu và úng lut. Chính vì vy, vai trò ca công tác ào to, bi dng i ng cán b lãnh o qun lý các cp nói
chung, i biu HND các cp nói riêng có v trí rt quan trng trong chin lc xây dng cán b ca ng, cng nh ca
qun Ng Hành Sn, làm tt công tác này s to iu kin cho cán b hoàn thành tt nhim v c giao; ng thi, áp
ng yêu cu ngày càng cao v phm cht, nng lc cán b trong thi k mi.
ng chí oàn Ngc : Phó Ch tch HND qun phát biu khai mc
Ti Lp Bi dng, các i biu HND phng c nghe ng chí T T Bình-Phó Giám c S T pháp truyn t mt s ni dung
c bn ca Lut T chc Chính quyn a phng v Tng quan HND trong chính quyn a phng; ng thi, ph bin mt s
k nng hot ng ca i biu HND nh: k nng tip xúc c tri, tho lun và cht vn ti k hp HND; k nng thu thp và x lý
thông tin, k nng giám sát, k nng xây dng chng trình hot ng; k nng tip công dân và x lý n th ca công
dân; Vai trò ca i biu HND trong giám sát, quyt nh, gi mi liên h vi c tri; k nng iu hành, xem xét và
thông qua ngh quyt ti k hp HND.
Thông qua Lp Bi dng nhm giúp cho i biu HND các phng nm rõ ni dung Lut T chc Chính quyn a
phng và các vn bn liên quan n hot ng HND cp phng. Qua ó, xác nh rõ v trí, vai trò, chc nng, nhim
v, quyn hn và phng thc hot ng ca HND và i biu HND phng trong giai on chuyn i; ng thi, trang b, cp
nht các quy nh và k nng cho i biu HND phng trong quá trình hot ng, t ó giúp các i biu HND phng
phát huy hn na tính tích cc, ch ng, sáng to trong các hot ng chuyên môn nhm nâng cao cht lng hot
ng ca HND cp phng trong thi gian ti./.
Thanh Lài

