
V/v phối hợp lấy ý kiến dự thảo Nghị định  

     về xây dựng và thực hiện hương ước,  

          quy ước của cộng đồng dân cư 
 

              Kính gửi - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Các phòng Văn hóa và Thông tin, Tư pháp; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 349/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 10/3/2023 của Sở 

Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định về xây dựng và 

thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. UBND huyện đề nghị các đơn 

vị phối hợp góp kiến vào dự thảo Nghị định về xây dựng và thực hiện hương ước, 

quy ước của cộng đồng dân cư cụ thể như sau: 

 1. Uỷ  ban Mặt  trận tổ quốc Việt Nam huyện Cao Lộc, các phòng: Văn hóa 

và Thông tin, Tư pháp góp ý kiến dự thảo Nghị định về xây dựng và thực hiện 

hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. 

 2. UBND các xã, thị trấn tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức đoàn thể liên 

quan góp ý vào dự thảo Nghị định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước 

của cộng đồng dân cư, đặc biệt quan tâm đến các ý kiến góp ý thiết thực của cộng 

đồng dân cư trên địa bàn cho dự thảo Nghị định. 

 3. Việc góp ý đề nghị tập trung cho ý kiến đối với điểm mới, điểm khác của 

dự thảo Nghị định so với 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. 

 4. Các ý kiến góp ý gửi UBND huyện qua phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện trước 15h00’ ngày 20/3/2023 để kịp thời tổng hợp. 

 (Gửi kèm dự thảo Nghị định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước 
của cộng đồng dân cư trên Hệ thống quản lý văn bản Ioffice). 

 UBND huyện đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Cao Lộc các 

phòng: Văn hóa và Thông tin, Tư pháp, UBND các xã, thị trấn phối hợp triển khai 

thực hiện và tổng hợp báo cáo ý kiến góp ý đảm bảo đúng thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận:   

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C,PCVP; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 Nông Thị Hằng 

 

       ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Số:         /UBND-VHTT 
 

Cao Lộc, ngày        tháng      năm 2023 
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