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BÁO CÁO 

Tình hình triển khai Đề án xây dựng mô hình điểm  

“Chính quyền thân thiện” 
 
 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 
 

Thực hiện Công văn số 1590/STC-QLNS ngày 09/8/2019 của Sở Tài chính 

tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình triển khai Đề án xây dựng mô hình điểm 

“Chính quyền thân thiện”; Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo tình hình triển 

khai cụ thể như sau: 

 1. Về tình tình hình tổ chức triển khai thực hiện Đề án 

Trên cơ sở Đề án xây dựng mô hình điểm “Chính quyền thân thiện” cấp cơ sở 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

phối hợp xây dựng và triển khai các văn bản: Quyết định số 2304-QĐ/HU ngày 

24/6/2019 của Huyện ủy Đình Lập về thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình điểm 

“Chính quyền thân thiện” đối với xã Đình Lập và thị trấn Đình Lập, huyện Đình 

Lập; Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 04/7/2019 của UBND huyện Triển khai thực 

hiện Đề án xây dựng mô hình điểm “Chính quyền thân thiện” đối với xã Đình Lập 

và thị trấn Đình Lập; tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác 

Dân vận của chính quyền, về ý nghĩa của việc xây dựng mô hình “Chính quyền thân 

thiện”; Xây dựng các bảng khẩu hiệu, các mẫu thư và phiếu khảo sát; Tiếp tục đẩy 

mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; Thực hiện văn minh, văn hóa công sở và 

quy tắc ứng xử; Thực hiện tiếp công dân, tổ chức đối thoại và giải quyết khiếu nại tố 

cáo của công dân. 

2. Kết quả cân đối bố trí kinh phí thực hiện Đề án 

- Tổng số nhu cầu kinh phí thực hiện đề án năm 2019 (thị trấn Đình Lập và xã 

Đình Lập): 179 triệu đồng. 

- Số kinh phí đã bố trí: 0 nghìn đồng. 

- Kinh phí đề nghị hỗ trợ: 179 triệu đồng (Số liệu dự toán chi tiết theo biểu 

kèm theo) 

Trên đây là Báo cáo tình hình triển khai Đề án xây dựng mô hình điểm 

“Chính quyền thân thiện” của UBND huyện Đình Lập./. 
 

 Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT, Các PCT UBND huyện;    

- Phòng Tài chính - KH huyện;  (eOffice) 

- Lưu: VT. 
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