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Số: 591 /SVHTTDL-NSVHGĐ 

V/v  tham mưu thực hiện Quyết định 

 của Thủ tướng Chính phủ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 

 

Hà Tĩnh,  ngày 22 tháng  6  năm 2018 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

 Thực hiện Công văn số 2907/UBND-KGVX  ngày 22/5/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc giao tham mưu thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 

08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy 

ước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu dự thảo Kế hoạch thực hiện 

Quyết định (có văn bản gửi kèm). 

   Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành./. 

 

  
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Chánh, Phó VP Sở; 
- Lưu: VT, XDNSVHGĐ. 

- Văn bản Giấy + Điện tử.                                                              

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

Đã ký 

 

 Lê Thị Loan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

Số:         KH-UBND 

 

(DỰ THẢO) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày        tháng 6 năm 2018 

 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai 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 

  

 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, Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch triển khai như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả Quyết 

định trên địa bàn toàn tỉnh. 

 - Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm 

của các cấp, các ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện Quyết định, đảm 

bảo kịp thời, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. 

 - Xác định cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, đoàn thể, địa phương 

trong việc triển khai thực hiện Quyết định. 

 - Nâng cao nhận thức về các nội dung trong Quyết định, trách nhiệm triển 

khai thi hành Quyết định. 

 2. Yêu cầu 

 - Việc tổ chức thực hiện Quyết định phải đảm bảo bám sát Kế hoạch Triển 

khai 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; đảm bảo sau khi có hiệu 

lực Quyết định được triển khai đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người 

dân trên toàn tỉnh. 

 - Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, 

địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định; hoàn thành các 

nhiệm vụ đề ra đúng thời hạn, có chất lượng. 

 II. NỘI DUNG 

 1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của           

Quyết định 

a. Hình thức và cơ quan chủ trì: 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức giới 

thiệu, tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định 



bằng các hình thức phù hợp như thông qua hội nghị, tập huấn, cập nhật kiến 

thức pháp luật mới thông qua kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp huyện, cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến nội dung của Quyết định. 

b. Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo. 

 2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến 

hương ước, quy ước; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban 

hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đảm bảo tính 

thống nhất giữa các văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân với 

các quy định của Quyết định.  

 a. Cơ quan chủ trì:  Sở Tư pháp  

 b. Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan   

liên quan. 

 b. Thời gian thực hiện: Tháng 7 năm 2018. 

 3. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến xây 

dựng, thực hiện hương ước, quy ước. 

 a. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương 

ước, quy ước; hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ, vận 

động xóa bỏ, không áp dụng phong tục tập quán lạc hậu trong hương ước, quy 

ước. 

 - Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

 - Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố và các cơ quan liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 30/10/2018 

b. Tổ chức rà soát hệ thống hương ước, quy ước đã được phê duyệt theo 

Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg; hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những 

nội dung không phù hợp; tiến hành thủ tục công nhận mới hương ước, quy ước 

theo Quyết định 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

 - Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 - Thời gian thực hiện: Trước ngày 31/12/2018 

 c. Tổ chức kiểm tra, xử lý hương ước, quy ước có nội dung trái pháp luật, 

xâm phạm quyền con người, quyền công dân. 

 - Cơ  quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

 - Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố và các cơ quan liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Trước ngày 30/6/2019 

 4. Rà soát, phân công nhân sự làm công tác tham mưu quản lý nhà 

nước về hương ước, quy ước các cấp phù hợp với nhiệm vụ theo Quy định. 

 a. Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 



 b. Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố. 

 c. Thời gian hoàn thành: Tháng 7 năm 2018. 

 5. Bàn giao tài liệu liên quan đến công tác quản lý nhà nước về xây 

dựng, thực hiện hương ước, quy ước từ Sở Tư pháp sang Sở Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; từ  Phòng Tư pháp cấp huyện sang Phòng Văn hóa – 

Thông tin cùng cấp. 

 a. Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp 

 b. Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố. 

 c. Thời gian hoàn thành: Tháng 7 năm 2018. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  a. Chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch của các 

sở, ngành, địa phương liên quan đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ 

đề ra; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.  

 b. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính dự toán ngân sách hàng năm trình 

UBND tỉnh xem xét, quyết định để triển khai thực hiện Quyết định. 

 2. Sở Tư pháp 

 Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện các nội 

dung của Kế hoạch. 

 3. Sở Tài chính 

 Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để triển khai Kế hoạch theo đúng tiến độ. 

 4. Sở Thông tin và Truyền thông 

 Phối hợp với  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các cơ 

quan thông tấn, báo chí tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết 

định trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 5. Các sở, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan 

 Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách 

nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai có hiệu quả Kế 

hoạch này. 

 6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh và các tổ 

chức thành viên 

 Tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia xây dựng, thực hiện tốt hương 

ước, quy ước và pháp luật về xây dựng hương ước, quy ước. 

 7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

 a. Căn cứ nội dung của Kế hoạch và tình hình thực tế của địa phương chủ 

động xây dựng kế hoạch thực hiện tại địa phương. 



 b. Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất và nhân lực để thực hiện có hiệu quả 

Kế hoạch tại địa phương. 

 Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề 

nghị các đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để 

được hướng dẫn, giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tổng hợp, báo cáo, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

  

Nơi nhận:                                                   
- Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Chánh, Phó VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT – VX; 

- Gửi: Bản giấy + điện tử.                                                     

                     
                                                                                  

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

   

                    Đặng Quốc Vinh 
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