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Kính gửi:  Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

  

Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-SVHTTDL ngày 12/01/2021 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai nhiệm vụ Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch giao tại Quyết định số 4275/QĐ-BVHTTDL ngày 28/12/2020 về việc 

ban hành Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước 

năm 2021; Công văn số 242/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 21/01/2021 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai công tác quản lý về xây dựng, 

thực hiện hương ước, quy ước năm 2021. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công 

tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2021, UBND 

huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:  

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ về xây 

dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 

18/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước; 

lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, 

quy ước lồng ghép trong các hoạt động nghiệp vụ tại địa phương.  

2. Tổ chức rà soát, đánh giá về nội dung, quy trình xây dựng, thực hiện 

hương ước, quy ước ở địa phương; lồng ghép nội dung về xây dựng, thực hiện 

hương ước, quy ước trong nội dung phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa" trong tiêu chí bình xét, công nhận danh hiệu làng, khu phố, 

gia đình văn hoá để triển khai thực hiện. Tiển hành rà soát, kiểm kê, đưa tập 

quán xã hội có trong hương ước, quy ước vào danh mục di sản văn hóa phi vật 

thể để bảo tồn và phát huy giá trị theo thẩm quyền. Đưa việc thực hiện nếp sống 

văn minh trong cưới, tang, lễ hội tại thôn, khu phố vào hương ước, quy ước để 

cộng đồng dân cư thực hiện góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, văn 

hoá và tiến bộ.  

3. Tổ chức kiểm tra công tác quản lý, rà soát về xây dựng, thực hiện 

hương ước, quy ước tại địa phương theo quy định của pháp luật. 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về 

UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 01/10/2021 để tổng 

hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tư pháp; 

- Lưu: VT, VHTT. 
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