
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRỰC NINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-VHTT 
V/v xây dựng, sửa đổi Hương ước, Quy ước 

. 

 Trực Ninh, ngày          tháng 4 năm 2022 

 
         Kính gửi: 

                         - Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tư pháp, Trung tâm Văn hóa,  

                           Thông tin và Thể thao huyện; 

                         - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

                         - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 110/SVHTTDL-XDNSVHGĐ ngày 11/4/2022 của 

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch về triển khai xây dựng, thực hiện Hương ước, Quy 

ước năm 2022; UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND xã, thị trấn 

- Chỉ đạo xây dựng, sửa đổi Hương ước, Quy ước theo đơn vị thôn, xóm, tổ 

dân phố năm 2022, lồng ghép thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa và phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu”, đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 22/QĐ-TTg 

ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 04/2020/TT-BVHTTDL 

ngày 06/8/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

- Hoàn thiện hồ sơ xây dựng Hương ước, Quy ước gửi về UBND huyện phê 

duyệt (qua Phòng Văn hóa và Thông tin), trước ngày 15/5/2022. Hồ sơ gồm: 

+ Hương ước, Quy ước đã họp được thông qua (3 bản); 

+ Biên bản họp nhân dân thông qua Hương ước, Quy ước; 

+ Tờ trình gửi UBND huyện phê duyệt Hương ước, Quy ước. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp thẩm định, tham mưu trình UBND 

huyện phê duyệt Hương ước, Quy ước thôn, xóm (tổ dân phố), xong trước ngày 

30/5/2022. 

- Hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện của các xã, thị trấn. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện: Tuyên truyền mục 

đích, ý nghĩa của xây dựng, thực hiện Hương  ước, Quy ước của các thôn, xóm, tổ 

dân phố. 



4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện: Chỉ đạo Uỷ ban 

MTTQ Việt Nam xã, thị trấn đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức chính trị-xã hội tuyên 

truyền, vận động các đoàn viên, hội viên tham gia đóng góp ý kiến vào Hương ước, 

Quy ước. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực 

hiện nghiêm nội dung Công văn này./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
 

 

Hà Quang Vinh 
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