
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 
Số:  1312/UBND-VH 

 

V/v thực hiện sửa đổi Hương ước 

theo đơn vị hành chính mới. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Đức Thọ, ngày 16 tháng 6 năm 2020 

 

 

              Kính gửi: UBND các xã: Hòa Lạc, Tân Dân, An Dũng, Lâm Trung Thủy,   

                              Thanh Bình Thịnh, Quang Vĩnh, Bùi La Nhân, Tùng Châu và  

                              Thị trấn Đức Thọ. 
 

Sau thời gian thực hiện việc sửa đổi, bổ sung hương ước theo 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), 155/155 thôn, tổ dân phố đã thực hiện xong việc sửa 

đổi, bổ sung hương ước và đã được UBND huyện ra Quyết định công nhận. Tuy 

nhiên, đầu năm 2020 các xã, thị trấn đã thực hiện việc sáp nhập còn 16 đơn vị 

hành chính cấp xã thì nay các thôn, tổ dân phố thuộc các xã, thị trấn có sáp nhập 

thuộc về đơn vị hành chính cấp xã mới.  

Để hương ước của thôn, tổ dân phố phù hợp với tên đơn vị hành chính mới, 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn các thôn, tổ dân 

phố thực hiện việc sửa đổi tên xã, thị trấn trong bản hương ước của thôn, tổ dân 

phố đúng với tên gọi hiện hành; sau khi sửa đổi xong thực hiện đầy đủ các quy 

trình để đề nghị UBND huyện quyết định công nhận lại hương ước sau sửa đổi. 

Đây là nội dung quan trọng, yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực 

hiện, thời gian hoàn thành trước 30/6/2020./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND huyện (B/c); 

- TT UBMTTQ huyện (P/h); 

- Phòng Tư pháp; 

- Chánh VP Cấp ủy - Chính quyền huyện; 

- Lưu: VT,VH. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Trần Hoài Đức 
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