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Số: 1463 /BCĐ-VHTT

Bạch Thông, ngày 03 tháng 8 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v đôn đốc rà soát chỉnh sửa, bổ sung
Hương ước, quy ước; Duy trì và nhân rộng
mô hình phòng, chống bạo lực gia đình

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn.
Theo Kế hoạch số 48/KH-BCĐ ngày 01/3/2022 của Ban Chỉ đạo phát triển
Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa''; thực hiện hương ước, quy ước; công tác gia đình và
phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2022;
Để đảm bảo việc thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung thay thế hương ước,
quy ước theo quy định và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về công tác gia đình
năm 2022 trên địa bàn huyện. Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa, thể thao và du lịch
huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
1. Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Hương ước, quy ước
Ngày 08/02/2022, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 160/UBND-VHTT
về việc tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế hương ước, quy ước năm 2022; Văn
bản số 92/VHTT, ngày 13/3/2022 của phòng Văn hoá và thông tin về hướng dẫn
xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước gắn với công tác phòng, chống tác hại của
thuốc lá tại thôn, tổ phố. Trên cơ sở đó có xã Dương Phong, Tân Tú, thị trấn Phủ
Thông đã đề nghị UBND huyện công nhận 07 thôn, tổ dân phố mới sáp nhập theo
tinh thần Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về việc
sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021.
Theo đó, Ban chỉ đạo huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo các
thôn, tổ phố trên địa bàn tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế hương ước, quy
ước đã được công nhận năm 2021 và đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá
tại các thôn, tổ phố theo Văn bản số 92/VHTT, ngày 13/3/2022 của phòng VHTT
về hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước gắn với công tác phòng,
chống tác hại của thuốc lá tại thôn, tổ phố; Các thủ tục bảo đảm phù hợp với nguyên
tắc, nội dung, hình thức, trình tự và thời gian xây dựng hương ước, quy ước quy định
tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ. Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế nội dung các bản hương
ước, quy ước phải căn cứ trên cơ sở bản định hướng nội dung hương ước, quy ước ở
thôn, tổ dân phố ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày
18/7/2014 của HĐND tỉnh về định hướng nội dung hướng ước, quy ước ở thôn, tiểu
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khu, tổ phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cho phù hợp với tình hình thực tế của địa
phương.
- Hoàn thiện, gửi hồ sơ đề nghị công nhận hương ước, quy ước về UBND
huyện (qua phòng Văn hóa và Thông tin huyện) tổng hợp, thẩm định, trình UBND
huyện công nhận.
- Giao Phòng VH&TT huyện hướng dẫn các xã, thị trấn chỉnh sửa, bổ sung
hoàn thiện nội dung các bản hương ước, quy ước theo quy định; tổng hợp, thẩm
định hồ sơ và đề nghị UBND huyện công nhận hương ước, quy ước của các xã, thị
trấn đúng quy định.
2. Triển khai công tác gia đình; việc duy trì và phát triển nhân rộng mô
hình phòng, chống bạo lực gia đình
- UBND các xã, thị trấn chỉ đạo việc rà soát và ban hành các kế hoạch,
chương trình dài hạn; các văn bản chỉ đạo của UBND huyện đã ban hành triển khai
thực hiện về công tác gia đình như: Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia
đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn huyện Bạch Thông; Kế hoạch triển khai
thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030
trên địa bàn huyện Bạch Thông; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình về
phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn
huyện Bạch Thông; Việc phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả Bộ tiêu chí
ứng xử trong gia đình trên địa bàn huyện theo Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL
ngày 28/01/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện các giải pháp phòng,
chống bạo lực gia đình, chỉ đạo việc duy trì các địa chỉ tin cậy đã thành lập và
thành lập mới các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; phát huy hoạt động hòa giải ở cơ
sở, tích cực góp ý phê bình, áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc, xử phạt hành chính....
- Chỉ đạo việc duy trì hoạt động và phát triển nhân rộng các Câu lạc bộ Gia
đình phát triển bền vững; Duy trì và thành lập nhóm phòng, chống bạo lực gia đình
theo Văn bản số 1467/BVHTTDL-GĐ ngày 13/5/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động của Mô hình phòng, chống bạo
lực gia đình (mỗi xã, thị trấn lựa chọn ít nhất 01 thôn để triển khai Mô hình phòng,
chống bạo lực gia đình triển khai trong năm 2022).
- Giao Phòng Văn hoá và Thông tin huyện hướng dẫn các xã, thị trấn triển
khai Mô hình Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện; cung cấp tài liệu
phục vụ công tác tuyên truyền; hỗ trợ tổ chức tập huấn triển khai mô hình tại các xã,
thị trấn (nếu cơ sở có đề nghị).
Ban Chỉ đạo phát triển văn hoá, thể thao và du lịch huyện yêu cầu UBND các
xã, thị trấn; phòng Văn hoá và Thông tin triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả về
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Ban chỉ đạo huyện (qua phòng Văn hoá và Thông tin) trước ngày 10/12/2022 tổng
hợp báo cáo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh; UBND huyện theo quy định./.
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Như trên;
- Thường trực Huyện uỷ;
- Chủ tịch, Phó chủ tịch (VX) UBND huyện;
- Các thành viên BCĐ huyện (theo dõi, đôn đốc);
- Phòng VH &TT huyện;
- Trung tâm VH, TT và TT huyện (tuyên truyền);
- Lưu: VT, THVX-YT.
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