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QUY ƯỚC 

TỔ DÂN PHỐ 6 – PHƯỜNG TRẦN PHÖ – THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

 
 

CHƯƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Mọi người nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của địa phương. 

Điều 2. Tổ dân phố thành lập gồm: Chi bộ đảng ( có đủ điều kiện) Trưởng ban 

công tác Mặt trận, Tổ trưởng dân phố, Trưởng các Chi hội đoàn thể, tổ trưởng Đảng, 

tổ trưởng tổ liên gia. 

Điều 3. Thành lập tổ liên gia, tổ hòa giải tại các cụm dân cư theo quy định của 

pháp luật 

Điều 4. Vận động bà con thực hiện Quy ước Tổ dân phố để hoàn thành trách 

nhiệm của người công dân. 
 

CHƯƠNG II 

THỰC HIỆN QUYỀN, NGHĨA VỤ CÔNG DÂN – GIA ĐÌNH VĂN HÓA 

 

Điều 5. Mỗi người nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, Quy ước Tổ dân phố và địa phương đề ra; đảm bảo tình làng 

nghĩa xóm. 

Điều 6. Các hộ gia đình hàng năm có trách nhiệm đóng góp ở hộ 50.000 đồng 

dùng để thăm hỏi những người trong Tổ dân phố ốm đau, nằm viện, người quá cố. 

Động viên khen thưởng các phong tào trong Tổ dân phố và 50.000 đồng quỹ khuyến 

học. 

Điều 7. Gia đình là tế bào của xã hội, là tổ ấm của mọi người; ông bà, cha mẹ 

mẫu mực làm gương cho con cháu; con cháu hiếu thảo và có trách nhiệm phụng 

dưỡng ông bà, cha mẹ. 

Điều 8. Đăng ký gia đình văn hóa: 

- Gương mẫu chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, tích cực tham gia các phong trào của địa phương. 

- Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong 

cộng đồng. 

- Tổ chức lao động sản xuất kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất 

lượng. 

Cuối năm các hộ gia đình tự nhận danh hiệu gia đình văn hóa đưa ra tổ liên gia 

bình xét; Liên đoàn cán bộ rà soát đề nghị cấp trên công nhận. 

Điều 9. Khuyến khích mọi người tham gia sinh hoạt các đoàn thể để xây dựng 

phong trào chung 
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Điều 10. Các đoàn thể hoạt động theo chức năng và điều lệ của tổ chức mình, 

xây dựng tủ sách, báo chí để nhân dân đọc. Thành lập đội văn nghệ quần chúng do 

Chi hội phụ nữ và Đoàn thanh niên đảm nhiệm. 

Điều 11. Mọi người tăng cường đi bộ và tập thể dục, rèn luyện thể thao, tập 

dưỡng sinh đều đặn của Hội người cao tuổi; thành lập và tổ chức thi đấu bóng chuyền 

hơi. 

Điều 12. Hằng năm Tổ dân phố tổ chức sinh hoạt 1-2 lần, khi có việc cần thiết 

thì sinh hoạt đột xuất. Các cuộc họp phải có nội dung cụ thể, đảm bảo chất lượng, 

đảm bảo thời gian. Các tổ liên gia sinh hoạt 1 năm 3 lần, đầu năm thông qua quy ước 

cho bà con ôn lại và đăng ký gia đình văn hóa; 6 tháng sơ kết, cuối năm họp bình xét 

thi đua. 

Điều 13. Nếu trong năm các hộ gia đình không tham gia sinh hoạt tổ liên gia, Tổ 

dân phố, các đoàn thể từ 2 lần không có lý do thì cuối năm Tổ dân phố không đưa gia 

đình đó vào diện bình xét. 

Điều 14. Các hộ gia đình về làm nhà ở mới trên địa bàn Tổ dân phố vận động 

mỗi hộ gia đình đóng góp một khoản kinh phí để tu sửa trang thiết bị trong Tổ dân 

phố 

 
CHƯƠNG III 

BẢO VỆ, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ EM VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 

 

Điều 15. Mọi người trong Tổ dân phố chấp hành tốt luật hôn nhân và gia đình; 

hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, nam nữ bình đẳng, một vợ một chồng. Lễ cưới phải tiết 

kiệm không phô trương, hình thức, vợ chồng tôn trọng lẫn nhau tạo điều kiện cho 

nhau học tập, công tác tiến bộ. Xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện tốt mỗi cặp vợ 

chồng chỉ có 1 đến 2 con, nuôi dạy con tốt. 

Không phân biệt con trai hay con gái hoặc lựa chọn giới tính thai nhi. 

Điều 16. Mọi người dân trong Tổ dân phố tổ chức thực hiện đầy đủ luật bảo vệ 

chăm soc và giáo dục trẻ em, chăm lo cho các cháu vào dịp Trung thu, ngày Quốc tế 

thiếu nhi 1/6...  

Điều 17. Các gia đình có con trong độ tuổi đi học đều được đến trương 100%. 

Phấn đầu trong tổ dân phố các cháu học hết chương trình phổ thông trung học, nhiều 

cháu đậu vào các trường Đại học, cao đẳng hoặc trung học chuyên nghiệp  thì Tổ dân 

phó kịp thời làm tốt công tác khuyến học từ tổ liên gia; động viên khen thưởng các 

cháu học giỏi, chăm ngoan, học sinh nghèo vượt khó. 

 
CHƯƠNG IV 

VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI 

 

Điều 18. Các ngày hội, lễ, tết trọng đại của quê hương đất nước, các hộ gia đình 

đều phải treo cờ Đảng, cò Tổ quốc theo đúng quy định. 
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Điều 19. Đã được quy định tại điều 15, việc cưới không được phô trương, hình 

thức và lãng phí, thực hiện nếp sốp văn minh. Nếu tổ chức liên hoan tại gia đình 

không mở loa nhạc trước 6h và sau 22h. 

Điều 20. Việc tang là một nghi lễ trang nghiêm của người sống tỏ lòng thương 

tiếc đối với người đã mất. 

Khi có người qua đời, tang lễ phải được tổ chức chu đáo, đảm bảo phong tục tập 

quán, truyền thống đạo đức văn hóa cộng đồng và phải thực hiện đúng quy định của 

Nhà nước về việc tang. Loa đài phát nhạc tang và cúng tế, nhạc tang chỉ phục vụ 

trong phạm vi đám tang, không sử dụng nhạc tang sau 22h và trước 5h sáng; không 

dùng tiền Việt Nam đồng hay tiền nước ngoài, tiền vàng mã rải dọc đường đưa tang 

làm ảnh hưởng vệ sinh môi trưởng và mỹ quan đô thị; không tổ chức cỗ bàn mời 

khách trong ngày tang lễ; hạn chế phúng viếng bằng bức trướng, vòng hoa. 

Gia đình có tang lễ phải đến UBND phường để làm thủ tục khai tử trong vóng 15 

ngày kể từ ngày có người chết. 

Giờ khâm lượm do gia đình tang chủ quyết định nhưng người chết phải được 

khâm lượm trong vòng 24h kể từ khi chết; trong thời gian 48h phải tiến hành chôn cất 

người chết. Trường hợp người chết do bệnh truyền nhiễm phải được tiến hành trước 

24h và phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh theo quy định của ngành y 

tế. 
 

CHƯƠNG V 

PHÕNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI, TỰ DO TÍN NGƯỠNG 
 

Điều 21. Thực hiện một Tổ dân phố văn minh không có tệ nạn xã hội; mọi người 

không được tàng trữ, sử dụng, lưu hành buôn bán văn hóa phẩm độc hại và các chất 

ma túy, các chất gây nghiện khác. 

Điều 22. Nghiêm cấm đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức 

Điều 23. Mọi người được tự do tín ngưỡng nhưng không được tham gia hoạt 

động mê tín dị đoan, bói toán, đồng bóng... 

Điều 24. Chấp hành đầy đủ việc đăng ký hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, giữ dìn trật 

tự an ninh thôn xóm. 

Điều 25. Không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán hoặc đậu 

đổ xe ô tô, làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến người đi bộ. 

Điều 26. Chủ động phòng chống cháy nổ, hỏa hoạn 

Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật giao thông; khi đi mô tô xe máy phải đội mũ 

bảo hiểm, không ngồi 3 người (nếu không có lý do); không vượt đèn đỏ. Các gia đình 

thực hiện đổ rác đúng nơi quy định. Nuôi gia súc, gia cầm phải tiêm phòng hàng năm 

đầy đuer, không thả rong, phóng uế bừa bãi; không vứt xác gia súc, gia cầm chết 

xuống ao hồ, đường, ngõ. 

Điều 27. Không có hành vi gây mất vệ sinh trong Tổ dân phố, không làm ồn ào 

gây tiếng động lớn ảnh hưởng đến bà con xung quanh. 
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Điều 28. Hàng tuần vào ngày chủ nhật dưới sự chỉ đạo của Tổ trưởng dân phố và 

tổ trưởng liên gia làm vệ sinh xung quanh nhà và khu vực công cộng, các gia đình 

phải chấp hành đầy đủ; gia đình nào có lý do không tham gia thì phải nộp một khoản 

tiền để tổ liên gia và Tổ dân phố thuê người làm. 

 
CHƯƠNG VI 

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

 

Điều 29. Tổ dân phố lập sổ theo dõi việc thực hiện quy ước của nhân dân trong 

năm nhằm động viên khen thưởng vào ngày đại đoàn kết hang năm. 

Điều 30. Các tổ chức, hộ gia đình vi phạm các điều, khoản quy ước sẽ bị xử lý 

theo quy định. Đối với các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng Tổ dân phố lập 

biên bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

 
CHƯƠNG VII 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 31. Quy ước này đã được hội nghị toàn thể nhân dân trong Tổ dân phố nhất 

trí thông qua, có hiệu lực thi hành kế tử ngày UBND và Thành phố phê duyệt. 

Điều 32. Quy ước nay được lưu tại UBND phường, Tổ dân phố in phát cho các 

gia đình./. 

 

Tổ dân phố 6, ngày    tháng    năm 2020 
TRƯỞNG TIÊU BAN MẶT TRẬN 
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