
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN LÂM THAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-VHTT 
 

V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị định về  

xây dựng và thực hiện hương ước,  

quy ước của cộng đồng dân cư. 

   Lâm Thao, ngày        tháng 3 năm 2023      

 

 

                           

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  

Căn cứ văn bản số 125/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 03/3/2023 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định 

về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. 

Để có cơ sở tham gia, góp ý vào dự thảo Nghị định của Chính phủ, Chủ  

tịch UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai tổ chức lấy ý kiến 

góp ý của các khu dân cư; trong đó, tập trung đóng góp ý kiến đối với điểm mới, 

điểm khác của dự thảo Nghị định so với 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 

(Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định gửi kèm theo).  

Báo cáo góp ý gửi về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) 

trước ngày 13/3/2023 để tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở VHTT&DT tỉnh; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Như trên; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu VT, VHTT./. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Ngô Đức Sáu 
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