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Thực hiện Quyết định 33/2021/QĐ-UBND 

v/v xây dựng hương ước, quy ước 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         

           Hà Tĩnh, ngày      tháng  10  năm 2021 

 

Kính gửi:   Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

 

Ngày 29/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 

33/2021/QĐ-UBND về quy định định hướng nội dung hương ước, quy ước thôn 

(bản, tổ dân phố) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Để thống nhất trong việc xây dựng, 

thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh theo quyết định nêu trên,  Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Quyết định số 33/2021/QĐ-

UBND đến thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn.  

2. Về triển khai thực hiện Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND: Đối với bản 

hương ước, quy ước đã được công nhận trước thời điểm Quyết định số 

33/2021/QĐ-UBND ban hành thì vẫn tiếp tục triển khai thực hiện theo văn bản 

đã được phê duyệt. Trong quá trình thực hiện, hương ước, quy ước cần có bổ 

sung, sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, hoặc hương ước, 

quy ước chưa được công nhận đề nghị các địa phương hướng dẫn chỉ đạo soạn 

thảo và điều chỉnh nội dung thống nhất theo Phụ lục “Định hướng nội dung 

hương ước, quy ước” ban hành kèm theo Quyết định 33/2021/QĐ-UBND. 

 Đề nghị các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện./.  

   
 Nơi nhận: 
  - Như trên; 

   - UBND tỉnh (để b/c); 

   - Đ/c Giám đốc, đ/c PGĐ Sở phụ trách; 

   - Lưu: VT, XDNSVH&GĐ. 

      

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Thị Loan 
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