Sáng ngày 13/5/2022, UBND huyn Hòa Vang phi hp vi Trng Chính tr thành ph tin hành khai ging lp
Bi dng i biu HND cp huyn, xã nhim k 2021-2026 dành cho i biu HND cp huyn và 11 xã thuc huyn
Hòa Vang. Tham d l khai ging có ng chí Lê c Trí, Phó Ch tch Thng trc HND huyn Hòa Vang và ng
chí Lê Th Mng Hà - Phó Hiu trng Trng Chính tr thành ph.

Phát biu khai mc L khai ging, ng chí Lê c Trí, Phó Ch tch Thng trc HND huyn Hòa Vang nhn mnh
mc tiêu ca lp bi dng nhm tip tc trang b các k nng cn thit giúp cho các i biu HND huyn, xã hoàn
thành tt chc trách, nhim v c giao; không ngng nâng cao cht lng và hiu qu hot ng ca i biu HND huyn,
xã và ngh các ng chí i biu nêu cao tinh thn trách nhim, hc tp nghiêm túc, tp trung theo dõi, tip thu,
tích cc trao i, tho lun nm bt các vn sau khi kt thúc bi dng, mi i biu u có th áp dng ngay nhng kin
thc, nhng hiu bit ã c trao i, hc hi vào thc tin.
Lp bi dng i biu HND cp huyn, xã c t chc bng hình thc hc trc tip vi tng s i biu tham gia lp hc gm: 320
ngi (trong ó HND cp huyn: 30 ngi, HND cp xã: 290 ngi). Lp bi dng c chia thành 02 lp, mi lp din ra
trong 02 ngày (lp 1 ngày 13-14/5 vi 164 hc viên và lp 2 ngày 20-21/5 vi 156 hc viên). Ti lp bi dng,
các i biu c nghe các ng chí báo cáo viên Trng Chính tr thành ph có nhiu kinh nghim trong thc tin s
hng dn các chuyên quan trng nhm phc v tt trong quá trình hot ng ca i biu HND.
Qua lp bi dng, các i biu HND s vn dng các quy nh ca pháp lut trong quá trình thc hin chc nng, nhim
v, quyn hn, cng nh các k nng cn thit ca ngi i biu HND nhm áp ng nhng yêu cu ngày càng cao ca
ngi i biu dân c trong giai on hin nay và nhng nm tip theo, ng thi góp phn nâng cao nng lc và hiu qu
hot ng ca HND cp huyn, xã nhim k 2021-2026. Thành ph à Nng t ngày 01/7/2021 thc hin thí im t
chc mô hình chính quyn ô th nên ch còn t chc HND thành ph, huyn và xã.
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