ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1637 /UBND-VX

Lào Cai, ngày 26 tháng04 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v định hướng nội dung xây dựng
hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố
trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ - TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng
Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Thông tư số 04/2020/TTBVHTTDL 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, nhằm phát huy hiệu quả quản lý xã hội ở cộng đồng dân cư, góp phần thực
hiện tốt dân chủ cơ sở, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban,
ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai
thực hiện một số nội dung sau:
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
1.1. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn
hướng dẫn các thôn, tổ dân phố xây dựng, phê duyệt hương ước, quy ước theo định
hướng như sau:
a) Đảm bảo thực hiện đúng các quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, phê
duyệt hương ước, quy ước tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của
Thủ tướng Chính phủ.
b) Về hình thức của bản hương ước, quy ước: Được thể hiện dưới hình thức
văn bản, có chữ ký xác nhận của Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng thôn hoặc
Tổ trưởng tổ dân phố, sau khi được công nhận có đóng dấu giáp lai của Ủy ban
nhân dân cấp huyện.
c) Về nội dung: Đặt ra các quy định phù hợp với chủ trương, đường lối của
Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt
đẹp của dân tộc trên cơ sở thỏa thuận, thống nhất của cộng đồng dân cư. Ngoài mục
tên của hương ước, quy ước và lời nói đầu (bắt buộc), tùy thuộc vào nhu cầu thực
tế của từng thôn, tổ dân phố lựa chọn các nội dung để quy định chi tiết phù hợp với
tình hình thực tế của địa phương, cụ thể:

- Tên: Hương ước hoặc Quy ước ghi rõ tên thôn/bản/tổ dân phố,
xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành phố tỉnh Lào Cai.
- Lời nói đầu: Nêu khái quát đặc điểm về địa lý, dân số, lịch sử thành lập,
truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp, các hoạt động kinh tế - xã hội, những tồn
tại hạn chế của thôn, bản, tổ dân phố.
- Về phát triển kinh tế: Khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong
thôn, bản, tổ dân phố tích cực tăng gia sản xuất phát triển kinh tế để nâng cao mức
sống gia đình, đồng thời giúp đỡ các hộ gia đình xung quanh vươn lên thoát nghèo,
làm giàu chính đáng….
- Về bảo vệ công trình công cộng: Khuyến khích mọi người tích cực hưởng
ứng và tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh; tích cực đóng góp kinh phí, ngày công lao động để xây dựng,
bảo vệ, duy tu bảo dưỡng đường giao thông nông thôn và các công trình công cộng
trên địa bàn.
- Về giáo dục, y tế: Khuyến khích các gia đình, dòng họ và cá nhân trong
cộng đồng thực hiện thi đua phong trào khuyến học, khuyến tài xây dựng bền vững
gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập; Những người
thuộc trường hợp sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc phải được tiêm chủng,
sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế theo quy định của cơ quan y tế, khi bị ốm, mọi
người phải đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế kịp thời, tuyệt đối không sử dụng
các biện pháp cúng bái thay thế việc chữa trị y học và thực hiện tốt các chương
trình Y tế - Dân số trên địa bàn.
- Về văn hóa, xã hội: Khuyến khích, thi đua triển khai, thực hiện phong trào
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tham gia đầy đủ các hoạt động
trong ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư hàng năm; thực hiện tốt
quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, nơi thờ tự và lễ hội; phòng
chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới...
- Về giữ gìn vệ sinh môi trường, giữ gìn sức khỏe và phòng, chống dịch
bệnh: Mọi người đều phải có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường và phòng
chống dịch bệnh, bảo vệ chăm sóc sức khoẻ trong các hộ gia đình, thôn, bản, tổ dân
phố….
- Về bảo vệ và phát triển rừng: Mọi người tích cực tham gia trồng rừng và
bảo vệ cây xanh; trồng và bảo vệ phát triển rừng, tích cực và tự nguyện tham gia
phòng cháy, chữa cháy rừng….
- Về đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội: Mọi người, mọi gia
đình nêu cao tinh thần, trách nhiệm xây dựng và giữ gìn an ninh trật tự trong thôn,
bản, tổ dân phố. Không nói và làm trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước….

- Về phòng chống cháy, nổ: Mọi người, mọi nhà đều phải có ý thức phòng
cháy, chữa cháy, thực hiện tốt khẩu hiệu “phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm
của toàn dân”.
- Về xử lý vi phạm: Hộ gia đình, cá nhân nào vi phạm các điều khoản trong
hương ước, quy ước của xóm, thôn, bản, tổ dân phố tùy theo mức độ mà xử lý bằng
các hình thức, nhưng không vi phạm quy định tại Điều 4, Quyết định số
22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện
hương ước, quy ước.
- Về tổ chức, thực hiện quy ước, hương ước: Hương ước, quy ước thể hiện ý
chí của toàn thể nhân dân trong thôn, bản, tổ dân phố được Hội nghị toàn thể Nhân
dân nhất trí thông qua; Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, toàn thể các hộ
gia đình, Nhân dân trong thôn, bản, tổ nhân dân có trách nhiệm thực hiện các quy
định tại hương ước, quy ước. Trong quá trình thực hiện, hương ước, quy ước sẽ
được sửa đổi, bổ sung khi có những nội dung không còn phù hợp với tình hình phát
triển kinh tế - xã hội của thôn, bản, tổ dân phố hoặc theo nguyện vọng của Nhân dân.
- Các nội dung khác: Tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ dân trí,
phong tục, tập quán cụ thể của từng thôn, bản, tổ dân phố, hương ước, quy ước có
thể quy định các nội dung khác trên cơ sở không trái với chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sát với điều kiện thực tiễn của từng
khu dân cư.
1.2. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc xây dựng và tổ chức
thực hiện quy ước, hương ước thôn, tổ dân phố quy định của Quyết định số
22/2018/QĐ-TTg; Thông tư số 04/2020/TT-BVHTTDL và chỉ đạo, hướng dẫn của
cơ quan cấp có thẩm quyền; Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức thẩm định dự
thảo hương ước, quy ước do xã, phường, thị trấn trình trước khi trình Chủ tịch Ủy
ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
1.3. Tổ chức rà soát tổng thể các hương ước, quy ước đã được phê duyệt và
đang có hiệu lực thi hành tại các thôn, tổ dân phố để kịp thời chỉ đạo sửa đổi, bổ
sung những nội dung không còn phù hợp hoặc trình phê duyệt hương ước, quy ước
mới; Thời gian hoàn thành tổng rà soát hương ước, quy ước xong trước 15 tháng 10
năm 2021 và báo cáo về Ủy ban nhân dân cấp huyện để tổng hợp báo cáo Ủy ban
nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Thường xuyên kiểm tra việc
xây dựng và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước đã được Chủ tịch Ủy ban nhân
dân cấp huyện phê duyệt; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử
lý những vướng mắc hoặc vi phạm pháp luật trong công tác xây dựng, tổ chức thực
hiện hương ước, quy ước của các thôn, tổ dân phố thuộc địa bàn phụ trách; thực
hiện biểu dương, khen thưởng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền biểu dương, khen
thưởng đối với tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng và thực hiện
hương ước, quy ước.
1.3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, tổ chức thực hiện
hương ước, quy ước cho cán bộ, công chức cấp xã.

1.4. Thực hiện đánh giá kết quả công tác triển khai thực hiện xây dựng và thực
hiện hương ước, quy ước; Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân
tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
1.5. Bố trí kinh phí bảo đảm cho các hoạt động quản lý nhà nước về hương
ước, quy ước thuộc địa bàn quản lý (tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn, kiểm tra, giám
sát, sơ kết, tổng kết, khen thưởng…).
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện công tác quản lý
nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương theo quy định
tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg và Thông tư số 04/2020/TT-BVHTTDL; Ban
hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc cấp huyện, cấp xã trong việc xây dựng và tổ chức
thực hiện quy định của pháp luật về hương ước, quy ước; Theo dõi, đôn đốc, hướng
dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác xây dựng và tổ
chức trình thẩm định, phê duyệt hương ước, quy ước đảm bảo đúng quy định về trình
tự, thủ tục, nội dung cơ bản của hương ước, quy ước và tổ chức triển khai thực hiện
ở cơ sở; kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý những nội dung quy định có dấu hiệu
vi phạm pháp luật, trái với phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương; tổng hợp kết
quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Chỉ đạo cơ quan Văn hoá cấp huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng
cấp triển khai công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn;
thực hiện việc thẩm định dự thảo hương ước, quy ước đảm bảo phù hợp với tình
hình thực tiễn ở địa phương, phát huy quyền làm chủ, tự quản của cộng đồng dân
cư và không trái với quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, (không để xảy
ra tình trạng các bản hương ước, quy ước sao chép nội dung giống hệt nhau…).
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tăng cường tuyên truyền về vai trò, ý
nghĩa của việc xây dựng và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước của thôn, tổ dân
phố. Hàng năm tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về xây dựng, thực
hiện hương ước, quy ước và bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến xây dựng
và thực hiện hương ước quy ước.
3. Sở Tài chính:
Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong hướng dẫn lập dự toán, thẩm
định dự toán kinh phí chi cho công tác quản lý nhà nước về hương ước, quy ước do
các ngành, các cấp lập theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, trình UBND
tỉnh phê duyệt.
4. Sở Tư pháp:
Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với
Phòng Văn hoá – Thông tin thẩm định dự thảo hương ước, quy ước đảm bảo nội
dung phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, phát huy quyền làm chủ, tự
quản của cộng đồng dân cư và không trái với quy định của pháp luật hiện hành;

việc triển khai gắn với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở
cơ sở, công tác chuyên môn ở cơ sở thuộc lĩnh vực ngành phụ trách.
5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể
tỉnh:
- Thực hiện giám sát việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại cơ sở.
Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hương ước, quy ước gắn với việc thực
hiện các cuộc vận động, phong trào do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp có thẩm
quyền phát động.
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trong phạm vi trách nhiệm theo
quy định, phối hợp với các ngành, các cấp trong đánh giá thực trạng công tác xây
dựng, thực hiện hương ước, quy ước; chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
cấp huyện, cấp xã thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy
ước; hướng dẫn Ban công tác Mặt trận ở cơ sở phát huy vai trò trách nhiệm trong
quá trình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương.
6. Các Sở, ngành của tỉnh:
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành để tham mưu, ban hành văn bản theo
thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện
hương ước, quy ước. Trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác
chuyên môn tại cơ sở, phát hiện hương ước, quy ước có nội dung trái pháp luật
hoặc hành vi vi phạm pháp luật trong tổ chức thực hiện hương ước, quy ước, kịp
thời thông tin đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xem xét, giải quyết.
Căn cứ nội dung văn bản, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa
phương tổ chức triển khai thực hiện; đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam
tỉnh Lào Cai và các đoàn thể của tỉnh phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Bộ Văn hoá, TT&DL;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể;
- CVP, PCVP2;
- Báo Lào Cai; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, VX3.
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Giàng Thị Dung

