
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 

  Số:   1354/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Tràng Định, ngày 03  tháng 6 năm 2022 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận Hương ước các thôn  

thuộc xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương, ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, ngày 

20/4/2007; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Hướng dẫn số 365/SVHTTDL-NSVHGĐ, ngày 05/4/2019 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn một số nội dung về xây dựng, thực hiện 

hương ước, quy ước;  

Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BVHTTDL, ngày 06/8/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định biện pháp thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; 

Căn cứ Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

quyết định số 218/QĐ-UBND, ngày 21/01/2015 của UBND huyện Tràng Định; 

Theo đề nghị của Phòng Văn hóa và Thông tin tại Tờ trình số 181/TTr-

VHTT, ngày 27/05/2022 về việc đề nghị công nhận hương ước các thôn trên địa 

bàn xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kèm theo Quyết định này Hương ước các thôn thuộc 

xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, gồm 09/09 thôn. 

(Có bản Hương ước các thôn kèm theo) 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân xã Kháng Chiến:  

- Chuyển Hương ước đã được UBND huyện công nhận đến các thôn bản 

thuộc địa bàn xã; hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến đến từng thành viên trong 

thôn thực hiện tốt Hương ước. 



2 
 

- Tổ chức theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Hương ước. 

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã phối hợp đôn đốc thực hiện các nội 

dung của Hương ước, thường xuyên kiểm tra kịp thời phát hiện chấn 

chỉnh những sai trái, lệch lạc việc thực hiện Hương ước.  

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: 

Văn hóa và Thông tin, Tư pháp huyện; Chủ tịch UBND xã Kháng Chiến và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế quyết định 

số 218/QĐ-UBND, ngày 21/01/2015 của UBND huyện Tràng Định./. 

 

  
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn; 

- Thường trực HĐND huyện;     

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;        

- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND&UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Phòng Tư Pháp huyện; 

- Lưu: Văn thư.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

 

 Vũ Đức Thiện 
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DANH SÁCH 

Các thôn đề nghị công nhận Hương ước trên địa bàn xã Kháng Chiến 
(Kèm theo Quyết định số: 1354 /QĐ-UBND, ngày  03/6/2022 của UBND huyện Tràng Định) 

 

 

Stt Tên thôn 

1 Thôn Bản Trại 

2 Thôn Bản Nằm 

3 Thôn Đoỏng Pán 

4  Thôn 6 

5 Thôn 2  

6 Thôn Bản Slùng 

7 Thôn Bản Đuốc 

8 Thôn Nà Trà 

9 Thôn 1 

Tổng:  9 thôn 
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