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V/v triển khai thực hiện việc xây 
dựng, sửa đổi, bổ sung, thay thế 

hương ước, quy ước 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn Dương, ngày       tháng 10 năm 2021 

 

            Kính gửi:  
  - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;  

  - Phòng Tư pháp huyện; 
   - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

                                      

Căn cứ Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành định hướng nội dung hương ước, quy 

ước thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Nhằm phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư; bảo vệ, giữ gìn, 

phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp; hạn chế 
và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh 

trong cộng đồng dân cư. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Triển khai thực hiện việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, thay thế hương 

ước, quy ước của các thôn, tổ dân phố trên địa bàn theo trình tự, thủ tục quy 
định từ Điều 6 đến Điều 10 Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 

của Thủ tướng Chính phủ quy định việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy 
ước và Điều 4 Thông tư số 04/2020/TT-BVHTTDL ngày 06/8/2020 của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định biện pháp thực hiện chức năng quản 

lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.  

- Nội dung xây dựng, sửa đổi, bổ sung, thay thế hương ước, quy ước 

thực hiện theo định hướng tại Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

 (Có Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ; Thông tư số 04/2020/TT-BVHTTDL ngày 06/8/2020 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang  gửi kèm) 

- Lập hồ sơ đề nghị công nhận quy ước, hương ước gửi Phòng Văn 
hóa và Thông tin huyện trước ngày 30/11/2021 để xin ý kiến các cơ quan 

liên quan và trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định. 

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện hương ước, quy ước sau khi được phê 

duyệt đảm bảo theo đúng quy định. 



2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

 - Đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực 

hiện việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, thay thế hương ước, quy ước đảm bảo 
chất lượng, đúng quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, 

đơn vị liên quan để trình Ủy ban nhân dân huyện công nhận hoặc không công 
nhận hương ước, quy ước. Hoàn thành xong trước ngày 08/12/2021. 

3. Phòng Tư pháp huyện: Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 
kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận hương ước, quy ước và tổ chức lấy ý 

kiến các cơ quan, đơn vị liên quan trước khi trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, 
quyết định.  

Yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tư pháp huyện; Ủy ban nhân 
dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (Thực hiện); 
- TTr Huyện ủy; 
- TTr HĐND huyện; 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
- Chủ tịch UBND huyện; 
- Các PCT UBND huyện; 
- UB MTTQ và các tổ chức CT-XH huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 
- Lưu: VT, VHTT   Dịu      b 

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

 
Phạm Thị Nhị Bình 
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