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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm 

thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và thực hiện 

hương ước ở thôn, quy ước ở khu, khối phố trong tình hình mới 

 

 

Ngày 17/3/2021, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh đã tổ chức họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của Ban cán sự 

đảng UBND tỉnh và dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 5 

năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và thực hiện 

hương ước ở thôn, quy ước ở khu, khối phố trong tình hình mới (gọi tắt là dự 

thảo Báo cáo). Dự họp có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Sở, 

ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và 

Truyền thông, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ban Dân tộc 

tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc, UBND 

thành phố Lạng Sơn. 

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo, ý kiến 

của các thành phần dự họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND tỉnh kết luận như sau:  

Hương ước, quy ước là văn bản quy định các quy tắc xử sự do cộng đồng 

dân cư thôn, tổ dân phố tự nguyện thỏa thuận và thiết lập nhằm điều chỉnh các 

quan hệ xã hội mang tính tự quản của cộng đồng dân cư và được cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền công nhận theo quy định, nhằm phát huy vai trò tự quản 

của cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên 

nhiên, bảo vệ môi trường gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở; bảo vệ, giữ gìn và 

phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng 

đồng dân cư. Chính vì thế, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 31/3/2016 về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và thực hiện hương ước 

ở thôn, quy ước ở khu, khối phố trong tình hình mới. Sau 5 năm thực hiện Chỉ 

thị số 03-CT/TU đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong xây dựng và thực hiện 

hương ước, quy ước, tác động tích cực đến tình hình kinh tế - xã hội và mọi mặt 



2 
 

 

của đời sống nhân dân, góp phần tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết các dân 

tộc trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo 

Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU 

bảo đảm tiến độ theo yêu cầu. Dự thảo Báo cáo cơ bản bám sát và phản ánh 

được đầy đủ những kết quả triển khai, thực hiện các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 03-

CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng dự thảo 

Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện 

Chỉ thị số 03-CT/TU, yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục góp ý, phối hợp 

cung cấp số liệu thuộc ngành mình theo dõi để cơ quan chủ trì tổng hợp, bổ 

sung, hoàn thiện dự thảo. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu tối đa các ý 

kiến tham gia tại cuộc họp, tiếp tục nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện các dự thảo 

văn bản như sau: 

1. Tên Báo cáo: Thay Báo báo sơ kết bằng Báo cáo tổng kết 5 năm thực 

hiện Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và thực hiện hương ước 

ở thôn, quy ước ở khu, khối phố trong tình hình mới, đúng với tinh thần chỉ đạo 

của Chỉ thị số 03-CT/TU. 

2. Về kết cấu của dự thảo Báo cáo, gồm 04 mục chính sau:  

-  Mục I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo.  

- Mục II. Kết quả thực hiện  

- Mục III. Đánh giá chung và bài học kinh nghiệm (với các nội dung về: 

ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế, bài học kinh nghiệm). 

- Mục IV. Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. 

- Mục V. Đề xuất, kiến nghị. 

3. Về nội dung của dự thảo Báo cáo 

3.1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo: cần khẳng định và nhấn mạnh vai trò 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo các Ban Đảng, Đảng Đoàn, 

Ban cán sự đảng, Đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị 

- xã hội của tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TU; Đảng Đoàn HĐND 

tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai 

thực hiện; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong 

công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện; vai trò của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân trong việc tuyên truyền, vận động và 

giám sát thực hiện. 

3.2. Về kết quả thực hiện. 
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Trong mỗi nhóm nội dung cần đánh giá, nhận định kết quả đạt được theo 

các nhóm nhiệm vụ tại Chỉ thị số 03-CT/TU; bổ sung, làm rõ, tăng cường dung 

lượng phân tích đánh giá, các số liệu dẫn chứng để phản ánh đầy đủ kết quả thực 

hiện, những tác động của việc thực hiện hương ước, quy ước đến các lĩnh vực 

đời sống xã hội, cụ thể theo các nhóm nội dung như sau: 

(1) Công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động xây dựng và thực hiện 

hương ước, quy ước: cần nhấn mạnh và làm nổi bật các hình thức, biện pháp 

tuyên truyền (phổ biến qua Báo Lạng Sơn, Đài phát thanh - truyền hình tỉnh, qua 

hệ thống truyền thanh của xã, phường, thị trấn; qua hội nghị của các ban, ngành, 

đoàn thể; niêm yết tại UBND cấp xã, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng của 

thôn… để đến được từng hộ gia đình); hiệu quả, kết quả công tác tuyên truyền 

các quy định, hướng dẫn về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Bổ sung 

số liệu cụ thể về kết quả công tác tuyên truyền.  

(2) Công tác xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước: bổ 

sung đầy đủ kết quả, có số liệu cụ thể về xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung thực 

hiện hương ước, quy ước trong 05 năm qua (về số thôn, tổ dân phố được rà soát; 

số lượng hương ước, quy ước đã được phê duyệt, đã sửa đổi, bổ sung, đang xây 

dựng; số thôn, tổ dân phố có nhiều hơn 02 hương ước, quy ước…). Lưu ý đánh 

giá kết quả thực hiện quy trình soạn thảo, thông qua, thẩm định và phê duyệt 

hương ước, quy ước trước khi đưa vào triển khai thực hiện; thay đổi hương ước, 

quy ước do sáp nhập thôn, tổ dân phố; số liệu hương ước, quy ước thay đổi 

trong quá trình rà soát. Đánh giá sự chuyển biến trong công tác xây dựng hương 

ước, quy ước về việc: đảm bảo theo quy định, hướng dẫn tại văn bản của Trung 

ương và Nghị quyết của HĐND tỉnh; tính phù hợp, không trái với quy định pháp 

luật, quy tắc đạo đức xã hội, lợi ích của nhà nước, của cộng đồng và phù hợp với 

các phong tục, tập quán, văn hóa của địa phương; bám sát đời sống và tình hình 

thực tế của từng thôn, tổ dân phố; khơi dậy, phát huy được những văn hóa, 

truyền thống tốt đẹp của làng, xóm, dòng họ;... 

(3) Tình hình thực hiện hương ước, quy ước: trong đó tách riêng thành các 

mục nhỏ sau: 

- Thực hiện hương ước, quy ước gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nâng 

cao đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; bảo 

vệ môi trường; bảo vệ và phát triển rừng.  

- Thực hiện hương ước, quy ước gắn với nội dung trọng tâm của phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”: gồm các nội dung về xây 

dựng gia đình văn hóa; xây dựng thôn, khối phố văn hóa; cơ quan văn hóa; bảo 

tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Lạng 

Sơn; thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; hôn nhân, bạo lực gia 

đình; bình đẳng giới; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; khuyến học, chăm 

sóc sức khỏe Nhân dân...  
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- Thực hiện hương ước, quy ước gắn với xây dựng nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang và lễ hội: đánh giá tổng thể kết quả thực hiện trên địa 

bàn toàn tỉnh và thực hiện điểm tại thành phố Lạng Sơn (không chỉ có mô hình 

của một số tổ chức hội). Trong đó, tập trung đánh giá rõ những ưu điểm, hạn chế 

trong thực hiện việc cưới, việc tang và lễ hội.  

- Thực hiện hương ước, quy ước gắn với bảo đảm an ninh trật tự, an toàn 

xã hội, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội: đánh giá những tác động tích 

cực của thực hiện hương ước, quy ước trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại thôn, 

khối phố; vận động Nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn 

xã hội, tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng; kết quả 

hoạt động của các tổ chức tự quản góp phần bảo đảm an ninh trật tự; chấp hành 

các quy định về đăng ký hộ tịch (kết hôn, khai sinh, khai tử, nuôi con nuôi…), 

pháp luật về cư trú, an toàn giao thông,…  

- Thực hiện hương ước, quy ước gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ 

sở, tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội; xây dựng hệ thống chính trị, các 

tổ chức đoàn thể thôn, khối phố vững mạnh: tập trung đánh giá kết quả các mặt 

bảo đảm và phát huy quyền tự do, dân chủ của nhân dân, tạo điều kiện để nhân 

dân thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia các hoạt động, 

phong trào do cấp có thẩm quyền hoặc do thôn, khối phố phát động; hoạt động 

của Tổ hòa giải và các hòa giải viên; việc huy động Nhân dân đóng góp, quản lý 

và sử dụng các loại quỹ, các khoản đóng góp,…  

 (4) Công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng kiểm 

tra, rà soát, xây dựng hương ước, quy ước cho đội ngũ cán bộ cơ sở: đánh giá 

làm rõ kết quả kiểm tra, rà soát và hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước 

trong việc tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ phê duyệt hương ước, quy ước; biên soạn, 

cập nhật tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, theo dõi thực hiện hương 

ước, quy ước.  

(5) Công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, quản lý nhà nước về xây dựng, 

thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh: kết quả kiểm tra, giám sát công 

tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại 11 huyện, thành phố và thực 

tiễn quản lý công tác này trong 5 năm qua; kết quả rà soát phát hiện những nội 

dung chưa phù hợp, trái pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc tham mưu 

cấp có thẩm quyền chỉnh lý cho phù hợp. 

3.3. Về nội dung đánh giá chung 

- Về ưu điểm: phải nêu bật được những kết quả nổi bật, điển hình nhất 

trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU; làm rõ những kết quả đạt được theo 

mục tiêu để khắc phục hạn chế được chỉ ra tại Chỉ thị số 03-CT/TU; bổ sung 

đánh giá tóm lược về hiệu quả, chuyển biến tích cực trong việc xây dựng và thực 

hiện hương ước, quy ước; nội dung hương ước, quy ước phù hợp với chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với 
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phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân cư; đảm bảo nguyên tắc tự 

nguyện trên cơ sở thỏa thuận, thống nhất, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của 

Nhân dân. Thông qua việc thực hiện hương ước, quy ước tại các thôn, xóm, tổ 

dân phố đã góp phần thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây 

dựng đời sống văn hóa, tình làng, nghĩa xóm, bảo vệ môi trường, an ninh trật 

tự… hạn chế và từng bước loại bỏ các tập tục lạc hậu trong đời sống xã hội, khối 

phục, bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân 

tộc tỉnh Lạng Sơn. 

- Về hạn chế: chỉ ra những hạn chế trong thực hiện từng nhóm nhiệm vụ 

tại Chỉ thị số 03-CT/TU như: trong công tác tuyên truyền, công tác rà soát, thực 

hiện quy trình xây dựng, phê duyệt và nội dung hương ước, quy ước; hạn chế 

trong công tác theo dõi, sơ kết, tổng kết tình hình xây dựng, thực hiện hương 

ước, quy ước; việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ… 

- Về nguyên nhân: bổ sung, làm rõ những nguyên nhân khách quan, chủ 

quan của những hạn chế đã chỉ ra. 

- Về bài học kinh nghiệm: bổ sung nội dung về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo 

sát sao, quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác xây dựng, thực 

hiện hương ước, quy ước; công tác tuyên truyền sâu rộng, kiểm tra, giám sát; 

huy động được sự tham gia, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong công tác xây 

dựng, thực hiện hương ước, quy ước…. 

3.4. Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới 

Xác định cụ thể các phương hướng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; tổ 

chức thực hiện công tác tuyên truyền; nâng cao chất lượng soạn thảo gắn với tổ 

chức thực hiện hương ước, quy ước trong thực tiễn; gắn việc thực hiện hương 

ước, quy ước với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Bổ sung nhiệm vụ của các 

Huyện ủy, Thành ủy định kỳ hằng năm tiến hành sơ kết rút kinh nghiệm, khắc 

phục những hạn chế, yếu kém được chỉ ra.  

3.5. Về nội dung đề xuất, kiến nghị: rà soát trên cơ sở thực tiễn của tỉnh, 

những bất cập của hệ thống pháp luật về xây dựng và thực hiện hương ước quy 

ước, từ đó đề xuất những vấn đề cụ thể với Trung ương (cơ quan Đảng, Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương) xem xét chỉ đạo thực 

hiện trong thời gian tới (nếu có). 

4. Đối với dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh 

Trên cơ sở kết cấu và nội dung của dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện 

Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn thiện 

dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh; bám sát quy định tại Điều 10 

Quy định số 225-QĐ/TU ngày 03/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trình 

tự, hồ sơ, thủ tục đối với các nội dung trình Hội nghị Tỉnh uỷ, Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ (nội dung cụ thể, gắn gọn, súc tích). Nghiên cứu, đề xuất 

Ban Thường vụ tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Chỉ thị này hay xây dựng, ban hành 

Chỉ thị mới. 
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5. Rà soát câu từ, chính tả và chỉnh sửa theo văn phong của Đảng; hoàn 

thiện kỹ thuật và thể thức trình bày dự thảo Báo cáo theo Hướng dẫn số 36-

HD/VPTW ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên 

quan rà soát kỹ, bổ sung, chỉnh sửa các dự thảo; hoàn thiện, trình UBND tỉnh 

trong tháng 3/2021.  

UBND tỉnh thông báo để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan 

liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành phần theo Giấy mời  

  số 96/GM-UBND ngày 15/3/2021; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX(NNK). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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