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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 713/UBND-NC 

V/v triển khai thực hiện Quyết định 
số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 

của Thủ tướng Chính phủ 

Lạng Sơn, ngày  01 tháng 8 năm 2018 

          
     Kính gửi:  

- Sở Tư pháp; 
- Sở Nội vụ; 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 2413/BTP-PBGDPL ngày 03/7/2018 của Bộ Tư 
pháp về 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; UBND 
tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện và thành phố 
thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương 
ước, quy ước 

1.1. Sở Tư pháp tiến hành bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây 
dựng, thực hiện hương ước, quy ước sang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo 
Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ,  
Công văn số 2413/BTP-PBGDPL ngày 03/7/2018 của Bộ Tư pháp. Nội dung, 
tài liệu, hồ sơ bàn giao gồm hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, báo cáo của 
Trung ương và địa phương về công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.  

1.2. Nhiệm vụ đã giao Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp-
Hộ tịch rà soát, đánh giá việc thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong việc 
xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ và xây dựng, thực hiện hương ước, 
quy ước theo hướng dẫn tại mục 2 Công văn số 1333/BTP-PBGDPL ngày 
20/4/2018 của Bộ Tư pháp; nhiệm vụ đã giao Sở Tư pháp tại Kế hoạch số 
133/KH-UBND ngày 24/11/2016 về 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, Sở Tư pháp bàn giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 
tiếp tục thực hiện. 

2. Sở Tư pháp 

2.1. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Nội vụ 
tiến hành rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy 
phạm pháp luật do HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành về xây dựng, thực hiện 
hương ước, quy ước đảm bảo phù hợp với quy định của Quyết định số 
22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 
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2.2. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong hướng dẫn, bảo 
đảm hương ước, quy ước được xây dựng, thực hiện đúng quy định; kiểm tra, kiến 
nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hương ước, quy ước có nội dung vi phạm.  

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

3.1. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động tham mưu cho 
UBND tỉnh ban hành văn bản thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 
08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

3.2. Chỉ đạo, hướng dẫn; tuyên tuyền, phổ biến pháp luật; tổ chức tập 
huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước quy ước. 

4. Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Nội vụ 
xây dựng dự thảo quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định về chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành mình trình UBND tỉnh xem xét, ban hành. 

5. UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn  

5.1. Thực hiện bàn giao nhiệm vụ theo Công văn số 2413/BTP-PBGDPL 
ngày 03/7/2018 của Bộ Tư pháp. Đồng thời tiến hành rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND cấp 
huyện, cấp xã ban hành về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước đảm bảo phù 
hợp với quy định của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg; sửa đổi, bổ sung quy định 
về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng liên quan. 

5.2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định số 
22/2018/QĐ-TTg bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế 
của địa phương và từng đối tượng, địa bàn (thông qua lồng ghép chuyên đề 
trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhập kiến thức pháp luật mới...). 

6. Thời gian, tiến độ thực hiện 

Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính 
phủ đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018, yêu cầu các cơ quan tiến hành 
bàn giao nhiệm vụ xong trong tháng 8/2018.  

Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị có khó 
khăn, vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh thì phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp 
để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. 

 (Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính 
phủ, Công văn số 2413/BTP-PBGDPL ngày 03/7/2018 của Bộ Tư pháp gửi kèm 
theo Công văn này)./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Các Bộ: Tư pháp; VHTT&DL; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- C, PCVP UBND tỉnh; 
các phòng: NC, TH, KGVX, TT THCB; 
- Lưu: VT, NC (HTMĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 
 

                 Nguyễn Long Hải 
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