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 HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /UBND-VHTT 

V/v xây dựng, thực hiện hương ước,  

quy ước năm 2023 

Xuân Trường, ngày       tháng 3 năm 2023 

 

      Kính gửi:     

   - Các cơ quan, đơn vị; 

   - UBND các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện Công văn số 152/SVHTTDL-XDNSVHGĐ ngày 14/02/2023 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ về xây dựng, 

thực hiện hương ước, quy ước năm 2023, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị liên quan; UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: 

 - Hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn có xóm, tổ dân phố sáp nhập hoặc đổi 

tên thực hiện việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước theo quy định. 

Tham mưu lồng ghép nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”; Đề án đẩy mạnh vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang, mừng thọ và lễ hội; vận động cán bộ, nhân dân tích cực thi đua xây dựng 

xóm (thôn) văn hóa, tổ dân phố văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, gắn với thực 

hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

 - Tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan liên quan để trình UBND huyện công 

nhận hương ước, quy ước. 

 2. Phòng Tư pháp huyện: Thẩm định về quy phạm và tính pháp lý của nội 

dung hương ước, quy ước. Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ 

chức lấy ý kiến của các cơ quan liên quan. 

 3. UBND các xã, thị trấn: 

 - Chỉ đạo các xóm, tổ dân phố sáp nhập hoặc đổi tên thực hiện việc xây mới 

hoặc sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước phù hợp với tình hình thực tế và đảm 

bảo các quy định tại Quyết định số 22/2018/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 thành trước ngày 30/6/2023. 

 - Hồ sơ đề nghị công nhận hương ước, quy ước gửi về UBND huyện (qua 

Phòng VH&TT huyện) gồm: 

 + Dự thảo hương ước, quy ước của xóm, tổ dân phố có đủ chữ ký của 

Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng xóm (thôn) hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; 

 + Biên bản xác nhận kết quả cộng đồng dân cư thôn, xóm, tổ dân phố bàn, 

biểu quyết thông qua hương ước, quy ước; 
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 + Công văn đề nghị của UBND xã, thị trấn (theo mẫu số 01 tại phụ lục 

Thông tư số 04/2020/TT-BVHTTDL ngày 06/8/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch). 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

thực hiện nghiêm nội dung Công văn này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT HU, HĐND, UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Văn Vỵ 
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