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Số: 130 /QĐ-UBND 
 

 
TP. Lạng Sơn, ngày  21  tháng 01  năm 2020 

                                                   

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Hương ước (sửa đổi, bổ sung)  

Thôn Hoàng Thượng, thuộc UBND xã Hoàng Đồng 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

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

 Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/LP-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội khóa XI về việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

 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; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố và đề 
nghị của UBND xã Hoàng Đồng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt 01 bản Hương ước của thôn Hoàng Thượng, thuộc 
UBND xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn (Có hương ước kèm theo). 

 Điều 2. UBND xã Hoàng Đồng có trách nhiệm. 

 1. Chuyển Hương ước đã được phê duyệt đến thôn để niêm yết tại Nhà 
văn hóa thôn, tuyên truyền, phổ biến đến từng thành viên trong thôn và tổ chức 
thực hiện. 

 2. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 
chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung của Hương ước; 
kiểm tra, phát hiện và kịp thời chấn chỉnh những sai trái, lệch lạc, tiêu cực trong 
việc thực hiện Hương ước; định kỳ báo cáo UBND thành phố và HĐND xã 
trong việc thực hiện Hương ước.  

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế mục 17;18 
tại Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND thành phố Lạng 
Sơn về việc công nhận hương ước của các thôn thuộc xã Hoàng Đồng. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Trưởng phòng Văn 
hóa và Thông tin, Trưởng phòng Tư pháp, Chủ tịch UBND xã Hoàng Đồng và  
thôn Hoàng Thượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy (B/c);  
- TT HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Như Điều 4 (T/h); 
- Trang Thông tin điện tử TP; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nông Bích Diệp 
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