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BÁO CÁO 

Công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

 

           

Thực hiện Công văn số 4478/BVHTTDL-PC ngày 10/11/2022 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổng hợp tình hình thực hiện công tác quản lý về 

xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Lai Châu báo cáo, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

Năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 

252/KH-SVHTTDL ngày 22/02/2022 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 

113/QĐ-BVHTTDL ngày 19/01/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 

việc ban hành Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy 

ước năm 2022. 

Tham mưu ban hành Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 21/02/2022 của Ban 

Chỉ đạo tỉnh về triển khai phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2022; Kế hoạch số 

508/KH-UBND ngày 24/2/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định 

số 2214/QD-TTg ngày 28/12/2021 về Phê duyệt chương trình thực hiện phong trào 

TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2022 - 2026; Kế hoạch số 07/KH-BCĐ ngày 

19/08/2022 về kiểm tra triển khai thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020 - 2022. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng và thực hiện 

quy ước, hương ước 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở; phòngVăn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến 

Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Xây 

dựng và thực hiện quy ước, hương ước”; Thông tư số 4/2020/TTBVHTTDL ngày 

06/8/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định biện pháp thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước trong xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước 

bằng các hình thức như: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ; lồng ghép tuyên truyền trong 

các hoạt động đưa thông tin về cơ sở, tuyên truyền thông qua các buổi họp dân…  



Tính đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền 

được 462 buổi đưa thông tin về cơ sở, 01 lớp tập huấn nghiệp vụ về phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ” có lồng ghép tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước; hướng dẫn 100% 

khu dân cư tổ chức họp dân tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây 

dựng và thực hiện quy ước, hương ước. 

2. Triển khai nhiệm vụ xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin  

hướng dẫn cơ sở tổ chức rà soát, đánh giá nội dung, quy trình xây dựng và thực 

hiện quy ước, hương ước theo Hướng dẫn số 654/HD-SVHTTDL ngày 

02/7/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn triển khai thực hiện 

một số nội dung Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước trên địa bàn tỉnh Lai  

Châu; Công văn số 1033/ SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 25/9/2019 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về tiếp tục triển khai thực hiện công tác quản lý, xây 

dựng và thực hiện quy ước, hương ước. Công văn số 1863/SVHTTDL-

QLVHGĐ ngày 30/10/2020 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện công tác 

quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước. 

 - Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND cấp huyện định 

hướng nội dung quy ước, hương ước phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội tại 

địa phương. Đồng thời hướng dẫn cơ sở sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các 

hương ước, quy ước có nội dung hoặc thẩm quyền công nhận chưa phù hợp. 

Triển khai đánh giá hiệu quả của hương ước, quy ước đối với việc công nhận 

các danh hiệu văn hóa, đặc biệt là danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Bản, khu phố 

văn hóa".  

- Đến nay, 100% khu dân cư trên toàn tỉnh đã rà soát, hoàn thiện hương 

ước, quy ước phù hợp với các quy định của pháp luật và được áp dụng vào rộng 

rãi trong cộng đồng dân cư. 

3. Lồng ghép nội dung về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vào 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

Nhằm tăng cường công tác quản lý về xây dựng, thực hiện quy ước, hương 

ước trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã 

chủ động lồng ghép các nội dung về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vào 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đưa tiêu chí thực 

hiện tốt quy ước, hương ước là một trong những tiêu chí quan trọng để bình xét, 

công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Bản, khu phố văn hóa”. Tính đến thời 

điểm báo cáo, toàn tỉnh có 74,4% bản, khu phố đạt danh hiệu bản, khu phố văn 

hóa; 85,4% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.  



III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai nghiêm túc, kịp thời Quyết 

định số 113/QĐ-BVHTTDL ngày 19/01/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương 

ước, quy ước năm 2022. 

- Việc xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước nhận được sự ủng hộ, 

đồng thuận và nhất trí cao trong Nhân dân. Nhân dân đã nhận thức được tầm quan 

trọng của việc xây dựng và thực hiện quy ước, thể hiện được tính tự quản của cộng 

đồng dân cư nên đa số người dân tích cực hưởng ứng, tham gia ý kiến vào xây 

dựng quy ước đảm bảo tính dân chủ, công khai. 

- Sau thời gian triển khai thực hiện, hương ước, quy ước đã phát huy được 

vai trò và tầm quan trọng đối với hoạt động quản lý của chính quyền địa phương và 

tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội được đảm bảo; ý thức vệ sinh môi trường, ý thức chấp hành pháp luật, 

thực hiện tốt nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, bản, khu phố văn hóa 

của người dân được nâng lên; phát huy sự đoàn kết trong nhân dân, nhiều mâu 

thuẫn nhỏ trong Nhân dân được giải quyết nhanh thông qua các quy định của 

hương ước, quy ước; người dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của 

Nhà nước được chủ động và tích cực hơn… 

2. Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân 

2.1. Hạn chế, yếu kém 

- Việc vi phạm các hương ước, quy ước vẫn xảy ra (việc cưới, việc tang, sinh 

con thứ 3, hôn nhân cận huyết thống). 

 - Việc kiểm tra, giám sát công tác xây dựng và thực hiện quy ước còn chưa 

thường xuyên, việc đánh giá quá trình triển khai thực hiện hương ước, quy ước còn 

hình thức, chưa toàn diện. 

- Việc rà soát, hướng dẫn cơ sở xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy 

ước chủ yếu được thực hiện thông qua hệ thống văn bản quản lý nhà nước nên hiệu 

quả đạt được chưa cao. 

- Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm chưa 

có kinh nghiệm và nghiệp vụ trong việc rà soát, hướng dẫn cơ sở xây dựng, sửa 

đổi, bổ sung và thực hiện quy ước, hương ước.  

2.2. Nguyên nhân 

- Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa được cấp kinh phí cho công tác 

quản lý nhà nước về hương ước, quy ước nên không có kinh phí đi cơ sở trực tiếp 



kiểm tra, rà soát, hướng dẫn cơ sở xây dựng, sửa đổi bổ sung hương ước, quy ước. 

Do vậy nhiệm vụ này chỉ được thực hiện thông qua hệ thống văn bản quản lý nhà 

nước các cấp. 

- Do đội ngũ cán bộ cấp huyện và cấp xã chưa được tập huấn nghiệp vụ quản 

lý nhà nước về hương ước, quy ước nên việc triển khai thực hiện còn gặp nhiều 

khó khăn, vướng mắc. 

- Việc xử lý vi phạm hương ước, quy ước chỉ quy định “Không bình xét 

danh hiệu gia đình văn hóa” nên không đủ sức răn đe, hiệu quả chưa cao. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

1. Phương hướng 

Tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về hương 

ước, quy ước. Chủ động triển khai thực hiện các nội dung, tích tực phối hợp với 

các cơ quan, tổ chức và lồng ghép hiệu quả việc thực hiện hương ước, quy ước với 

thực hiện phong trào phong trào “TDĐKXDĐSVH”. 

2. Nhiệm vụ trọng tâm 

- Tiếp tục tham mưu, ban hành các văn bản quản lý nhà nước về hương ước, 

quy ước để chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ quản lý nhà nước về hương ước, quy ước đạt hiệu quả cao. 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

phổ biến pháp luật về xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước bằng nhiều hình 

thức phù hợp với chức năng nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn ở địa phương. 

- Tiếp tục hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện tốt hương ước, quy ước; chủ 

động lồng ghép các nội dung của quy ước, hương ước vào nội dung của phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc quản lý, xây dựng và thực hiện 

quy ước, hương ước trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng đối với các 

đơn vị, tập thể, gia đình, các nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy ước, 

hương ước và phong trào “TDĐKXDĐSVH”. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu ban hành các văn bản 

như: Kế hoạch, hướng dẫn cụ thể hơn về hương ước, quy ước để công tác quản lý 

nhà nước về hương ước, quy ước được triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. 



- Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ quản lý nhà nước 

về hương ước, quy ước cho đội ngũ công chức văn hóa cấp tỉnh và cấp huyện. 

- Tham mưu cho Chính phủ ban hành quy định chế tài trong xử phạt vi phạm 

hương ước, quy ước phù hợp với đặc thù vùng miền để nâng cao hiệu lực, hiệu quả  

hương ước, quy ước. 

Trên đây là Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện xây dựng hương 

ước, quy ước năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Lai Châu./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (b/c); 

- Lưu: VT, VP, QLVH&GĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 
Trần Mạnh Hùng 
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