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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác quản lý nhà nước về xây dựng thực hiện hương ước 

 năm 2021 trên địa bàn huyện 

 

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước và Thông tư số 4/2020/TT-

BVHTTDL ngày 06/8/2020 của Bộ Văn hoá, 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; 

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-SVHTTDL ngày 05/01/2021 của Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch tỉnh về thực hiện công tác quản lý xây dựng, thực hiện hương ước, 

quy ước năm 2021; UBND huyện Sông Hinh ban hành kế hoạch triển khai công tác 

quản lý nhà nước về xây dựng thực hiện hương ước năm 2021 trên địa bàn huyện 

Sông Hinh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÂU 

1. Mục đích 

- Lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về xây dựng, thực hiện hương ước trên địa bàn huyện theo quy định. 

- Tăng cường và phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và 

UBND xã, thị trấn trong công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương 

ước trên phạm vi quản lý.   

- Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã 

hội; bảo vệ, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá 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.  

2. Yêu cầu 

- Phát huy trí tuệ, tinh thần dân chủ về xây dựng nội dung hương ước và phân 

công rõ trách nhiệm cơ quan, đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện. 

- Việc xây dựng hương ước đảm bảo đúng quy trình thủ tục, hợp lòng dân. 

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm trong công tác quản 

lý về xây dựng, thực hiện hương ước. 

- Gắn xây dựng, thực hiện hương ước với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời 

 sống văn hoá”, xây dựng gia đình văn hoá, thôn, buôn, khu phố văn hoá.  
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II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1. Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung hương ước thôn, buôn, khu phố 

- UBND các xã, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo các thôn, buôn, khu phố tiếp tục rà 

soát, sửa đổi bổ sung vào hương ước đảm bảo về nội dung, quy trình đúng theo 

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 hoá, Thể thao và 

Du lịch.  

- Nghiên cứu bổ sung vào hương ước một số nội dung theo Chỉ thị số 09-

CT/HU, ngày 24/7/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng nghi kỵ thuốc độc và 

sử dụng các hủ tục, tập quán lạc hậu để giải quyết mâu thuẫn trong đồng bào dân 

tộc thiểu số” như: Không thách cưới, không kết hôn cận huyết thống, không nhốt 

gia súc dưới nhà sàn; chăn nuôi, nhất là nuôi heo phải có chuồng, trại; mỗi hộ gia 

đình phải có nhà vệ sinh tự hủy… phù hợp với đặc điểm tình hình và phong tục tập 

quán từng địa phương.  

- Bổ sung vào hương ước quy định về thời gian không hát nhạc sống và hát 

karaoke di động vào khung giờ: Buổi trưa từ 11 giờ đến 14 giờ hàng ngày và Buổi 

tối từ 21 giờ ngày hôm trước đến 08 giờ ngày hôm sau.  

- Cơ quan thực hiện: UBND các xã, thị trấn. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hoá và Thông tin và Phòng Tư pháp huyện. 

- Thời gian: Hoàn thành trong tháng 6/2021. 

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ về 

xây dựng, thực hiện hương ước ở thôn, buôn, khu phố 

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, thực hiện 

hương ước; công tác xây dựng nếp sống văn hóa, công tác gia đình và phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và các chủ trương, nghị quyết của 

Đảng, Nhà nước tạo đồng thuận trong nhân dân.  

- Tổ chức tập huấn và cử cán bộ VH&TT, ban chủ nhiệm các câu lạc bộ tham 

gia các lớp tập huấn về kỹ năng kiểm tra, hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước 

do Tỉnh, Trung ương tổ chức. 

- Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở 

(huyện, xã), trên Cổng/trang thông tin điện tử huyện/xã thông qua các bài viết 

chuyên đề, phóng sự, bản tin pháp luật phù hợp; phản ánh kịp thời các gương điển 

hình, các khó khăn, vướng mắc trong xây dựng, thực hiện hương ước. Tuyên truyền 

thông qua sinh hoạt đoàn thể, khu dân cư và tuyên truyền trực quan, cổ cộng,... 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Văn hoá và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hoá 

- Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện, UBND các xã, thị trấn và các đoàn 

thể chính trị - xã hội huyện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 
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3. Tổ chức rà soát, kiểm kê, đưa một số tập quán xã hội tiêu biểu được 

ghi nhận trong hương ước vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể để định 

hướng bảo vệ và phát huy giá trị 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Văn hoá và Thông tin huyện. 

- Cơ quan phối hợp: UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian: Thường xuyên.  

4. Công tác kiểm tra, giám sát đôn đóc việc thực hiện hương ước  

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện hương ước tại các 

địa phương để kịp thời hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế hương ước, hoặc kiến 

nghị xử lý hương ước vi phạm. 

- Tổ chức kiểm tra công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương 

ước năm 2021 với hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác xây dựng 

nếp sống văn hóa và gia đình tại các các xã, thị trấn. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hoá và Thông tin huyện và công chức VH&TT 

xã, thị trấn. 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Quý III/2021.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Văn hoá và Thông tin 

- Chủ trì tham mưu UBND huyện theo dõi, đôn đốc hướng dẫn việc thực hiện 

pháp luật về xây dựng, thực hiện và các nội dung theo kế hoạch này.  

- Phối hợp với Phòng Tư pháp huyện và các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm 

tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, giải quyết các kiến nghị liên quan đến xây dựng, thực 

hiện hương ước. 

- Tổng hợp, thống kế xây dựng báo cáo trình UBND huyện báo cáo UBND 

tỉnh và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh theo quy định. 

2. Phòng Tư pháp huyện 

- Phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin huyện, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, kiến nghị xử lý những nội dung 

hương ước trái pháp luật, xâm phạm quyền con người, quyền công dân. 

- Phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin huyện tổ chức lấy ý kiến của các 

cơ quan, đơn vị liên quan về nội dung hương ước trước khi trình Chủ tịch UBND 

huyện công nhận hoặc không công nhận. 

3. UBND các xã, thị trấn 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, thực hiện hương ước 

tại địa phương theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ và Thông tư số 4/2020/TT-BVHTTDL ngày 06/8/2020 của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch.  



4 
 

- Chọn từ 01 đến 02 thôn, buôn, khu phố thực hiện làm điểm việc bổ sung các 

nội dung nêu điểm 1, Mục II Kế hoạch này vào hương ước và tổ chức thực hiện. 

- Hướng dẫn thôn, buôn, khu phố lập hồ sơ đề nghị công hương ước, sau đó 

lập công văn gửi UBND huyện (qua Phòng Văn hoá và Thông tin huyện) đề nghị 

công nhận theo quy định. 

- Tổ chức in hương ước và cấp phát đến từng hộ gia đình. 

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể huyện  

- Chỉ đạo hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã, thị trấn tích cực tham 

gia vào quá trình xây dựng hương ước (từ khi tổ chức tham gia soạn thảo, lất ý kiến 

người dân đến khi thông qua hương ước). Trình tự, thủ tục bàn, biểu quyết thông 

qua hương ước thực hiện theo Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5 của Nghị quyết 

Liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 14/7/2008 của Chính phủ 

và uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

 Việc tổ chức lấy ý kiến người dân 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, thực hiện hương ước 

và pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước.  

Đề nghị UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực 

hiện, nếu có khó khăn, vướng mặc, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND huyện xem xét, 

chỉ đạo./.    

(Gửi kèm Kế hoạch này là Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 

của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước và Thông 

tư số 4/2020/TT-BVHTTDL ngày 06/8/2020 của Bộ Văn hoá, 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). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Nơi nhận:   

- Sở VHTTDL tỉnh, 

- Thường trực Huyện ủy,           

- Thường trực HĐND huyện,     (thay b/cáo). 

- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, 

- Ban Dân vận Huyện uỷ, 

- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể (phối hợp); 

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Cổng TTĐT huyện;           

- Lưu VT.           

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ksor Y Phun 
 

 

 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-03-05T13:55:31+0700
	Việt Nam
	Ksor Y Phun<ksphun-ubndsh@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-03-08T08:41:35+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân huyện Sông Hinh<songhinh@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-03-08T08:41:46+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân huyện Sông Hinh<songhinh@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-03-08T08:42:03+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân huyện Sông Hinh<songhinh@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




