
KẾ HOẠCH 

Công tác quản lý xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước  

trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2020 

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-SVHTTDL ngày 14/01/2020 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về công tác quản lý về xây dựng, thực hiện 

hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện 

Văn Quan xây dựng kế hoạch Công tác quản lý xây dựng, thực hiện hương ước, 

quy ước trên địa bàn huyện năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

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

của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ quản 

lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2020;  

- Xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các 

xã, thị trấn trong việc thực hiện các nhiệm vụ triển khai công tác quản lý về xây 

dựng, thực hiện hương ước, quy ước; 

- Nâng cao nhận thức đối với công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương 

ước, quy ước.  

2. Yêu cầu 

- Yêu cầu có trọng tâm, trọng điểm, nội dung công việc phải gắn với trách 

nhiệm của từng cơ quan đơn vị, địa phương. 

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đảm bảo chất lượng, hiệu quả và 

tiết kiệm. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

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

xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước  

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, thực hiện hương 

ước, quy ước theo kế hoạch chung về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

năm 2020; tập huấn kỹ năng kiểm tra, rà soát, hướng dẫn xây dựng, thực hiện 

hương ước, quy ước cho cán bộ các cấp. 

- Tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn 

nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vào các hoạt động Phong 
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trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các hoạt động khác của 

địa phương. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, 

quy ước thông qua các bài viết, chuyên mục,… ; phản ánh kịp thời các gương điển 

hình, những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. 

 Thời gian thực hiện: Cả năm. 

2. Triển khai công tác chuyên môn liên quan đến xây dựng, thực hiện 

hương ước, quy ước  

- Theo dõi, hướng dẫn việc đánh giá đầy đủ tiêu chuẩn về xây dựng, thực 

hiện tốt hương ước, quy ước trong công nhận các danh hiệu văn hóa. 

- Lồng ghép nội dung đánh giá về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước 

trong chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”. 

- Phối hợp tổ chức hướng dẫn, kiểm kê, rà soát các loại hình di sản văn hóa 

phi vật thể là tập quán xã hội tiêu biểu được ghi nhận trong hương ước, quy ước ở 

địa phương đưa vào danh mục theo quy định để tổ chức bảo vệ và phát huy giá trị. 

- Tổ chức triển khai xây dựng hương ước, quy ước điểm tại một số khu dân 

cư trên địa bàn các xã gắn với các khu dân cư đang xây dựng khu dân cư nông thôn 

mới kiểu mẫu trong chương trình xây dựng nông thôn mới. 

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra, rà soát, 

giám sát, theo dõi việc thực hiện pháp luật về hương ước, quy ước trên địa bàn. 

Thời gian thực hiện: Cả năm. 

3. Xây dựng văn bản, tiếp nhận tài liệu hướng dẫn; tập huấn cho cán bộ 

cơ sở 

- Tiếp nhận các tài liệu bồi dưỡng, tuyên truyền bảo đảm phù hợp với 

nguyên tắc xây dựng, nội dung của hương ước, quy ước và phù hợp với điều kiện, 

đặc thù của địa phương. Cấp phát tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn đến các xã, thị 

trấn và các khu dân cư trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác 

quản lý nhà nước về hương ước, quy ước các cấp và khu dân cư trên địa bàn toàn 

huyện về kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ 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. 

Thời gian thực hiện: Quý I, II/2020. 

4. Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương 

ước, quy ước  

Tổ chức các đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra công tác quản lý nhà nước về 

xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; lồng ghép kiểm tra công tác quản lý nhà 
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nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước với kiểm tra Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

Thời gian thực hiện: Cả năm 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì tham mưu cho UBND huyện triển khai việc xây dựng và thực hiện 

hương ước, quy ước trên địa bàn huyện.  

- Tiếp nhận và cấp phát tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền cho các xã, thị trấn 

và các khu dân cư trên địa bàn huyện. 

- Tham mưu, phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ xã, 

thị trấn và các khu dân cư.  

- Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn lập hồ sơ đề nghị 

công nhận hương ước, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc triển 

khai thực hiện trên địa bàn quản lý. 

- Phối hợp 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. 

2. Phòng Tư pháp huyện 

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, 

hướng dẫn, thẩm định, đảm bảo hương ước, quy ước được xây dựng, thực hiện 

đúng quy định, phù hợp với Hiến pháp và pháp luật. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông  

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung về xây dựng, thực hiện hương 

ước, quy ước thông qua các tin bài, chuyên mục,… phản ánh kịp thời các gương 

điển hình, những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng, thực hiện hương ước, quy 

ước trên địa bàn huyện. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 

Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc các xã, thị trấn và các tổ chức đoàn thể trên 

địa bàn huyện triển khai công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân khi tham gia 

xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo quy định của pháp luật. 

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tổ chức triển khai công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước phù 

hợp với quy định của Quyết định 22/2018/QĐ-TTg, ngày 08/5/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn quản lý. 

- Lồng ghép nội dung về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước với Phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để triển khai thực hiện. 

- 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. 



4 

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước thôn, phố 

đề nghị UBND huyện công nhận theo quy định.  

- Tiến hành rà soát, kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện pháp luật về 

hương ước, quy ước. 

- Thống kê số liệu, sơ kết, tổng kết tình hình triển khai thực hiện các quy 

định về xây dựng hương ước, quy ước ở cấp xã, thị trấn. Báo cáo về Ủy ban nhân 

dân huyện (Qua Phòng Văn hóa và Thông tin) chậm nhất ngày 15/10/2020 (Đồng 

thời gửi qua email: phongvhttvanquan@gmail.com). 

Trên đây là Kế hoạch công tác quản lý xây dựng, thực hiện hương ước, quy 

ước trên địa bàn huyện năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                    
- Sở VHTTDL (P/h); 
- TT Huyện ủy (B/c); 

- TTHĐND huyện(B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.                                                                                             

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Đổng Tiến Dũng 
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