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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 
 

Căn cứ Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh 

về ban hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng 

Sơn năm 2022; 

Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 06/8/2021 của UBND huyện 

về việc bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Thực hiện công văn số 804/UBND-NV ngày 30/5/2022 của UBND huyện 

về việc tổ chức lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Để triển khai tổ chức lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo kế hoạch. Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định trân 

trọng thông báo thời gian, địa điểm, lịch bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, cụ 

thể như sau: 

1. Đối tượng bồi dưỡng: Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 

2021 - 2026. 

2. Số lượng lớp bồi dưỡng: 02 lớp với tổng số 377 đại biểu, một lớp 188, 

một lớp 189 đại biểu. 

3. Nội dung bồi dưỡng: Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

(Có nội dung bồi dưỡng và danh sách đại biểu 02 lớp gửi kèm) 

4. Hình thức, địa điểm bồi dưỡng: 

4.1. Hình thức: Bồi dưỡng tập trung 

4.2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm huyện (Cạnh khu lưu niệm Bác Hồ) 

5. Thời gian bồi dưỡng: 

5.1. Lớp thứ nhất:  03 ngày, từ ngày 14/6/2022 đến hết ngày 16/6/2022  

- Các đại biểu HĐND cấp xã tập trung và nhận tài liệu từ 07giờ 00 phút đến 

07 giờ 30 phút, ngày 14/6/2022. 

- Khai mạc 07 giờ 30 phút, ngày 14/6/2022 

5.2. Lớp thứ hai: 03 ngày, từ ngày 27/6/2022 đến hết ngày 29/6/2022 

- Các đại biểu HĐND cấp xã tập trung và nhận tài liệu từ 07giờ 00 phút đến 

07 giờ 30 phút, ngày 27/6/2022. 
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- Khai mạc 07 giờ 30 phút, ngày 27/6/2022 

UBND huyện trân trọng đề nghị HĐND và UBND các xã, thị trấn quan 

tâm, thực hiện và thông báo tới các đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 

2026 của các đơn vị. 

Thông báo này thay cho giấy mời./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy (để b/c); 

- TT HĐND huyện (đề b/c); 

- Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ (để p/h); 

- HĐND các xã, thị trấn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm VHTT-TT huyện (đề p/h); 

- LĐ phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT, (NVN). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Thiện 
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