
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 03/2019/QĐ-UBND Hữu Lũng, ngày 04 tháng 7 năm 2019 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và  
cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hữu Lũng 

ban hành kèm theo Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND  
ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỮU LŨNG 

 

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

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của 
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của 
Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016 
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng 
dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và 
Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 
phố trực thuộc tỉnh; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14 
tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05 ngày 12 năm 2018 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ 
chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tại Tờ trình 
số 04/TTr-VH&TT ngày 24 tháng 6 năm 2019 và đề nghị của Trưởng phòng Nội 
vụ huyện. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

  

 Điều 1. Bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hữu Lũng ban 
hành kèm theo Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2016 
của UBND huyện Hữu Lũng như sau: 

1. Bổ sung Khoản 21, Điều 2 như sau: 

“21. Chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp tham mưu giúp Ủy ban nhân 
dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện triển khai 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.” 

2. Bổ sung Khoản 22, Điều 2 như sau: 

“22. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước trên phạm 
vi toàn huyện, có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

 a) Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm 
quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, thực hiện hương 
ước, quy ước; 

 b) Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc triển khai thực hiện pháp luật về 
xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; 

 c) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, 
quy ước; 

 d) Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, 
quy ước; 

 đ) Hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ; vận động 
xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu trong hương ước, quy ước; 

 e) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trả lời kiến nghị, phản 
ánh, khen thưởng và xử lý vi phạm trong thực hiện pháp luật về xây dựng, thực 
hiện hương ước, quy ước trong phạm vi toàn huyện; chỉ đạo, hướng dẫn việc xử 
lý hương ước, quy ước vi phạm; 

 g) Thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết về xây dựng, thực hiện hương ước, 
quy ước trong phạm vi toàn huyện.” 

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 
2019. 

 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện,  
Trưởng các phòng: Nội vụ, Văn hóa và Thông tin huyện, Thủ trưởng các cơ 
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quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
 

- Như Điều 3 (t/h); 
- Uỷ ban nhân dân tỉnh (b/c); 
- Các Sở: Tư pháp; Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch (b/c); 
- Thường trực Huyện ủy;  
- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; 
- Trang thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Long Văn Sơn 
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