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Thực hiện Chỉ thị số 24, ngày 19/6/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư. 

Nhằm phát huy thuần phong mỹ tục, đề cao các chuẩn mực đạo lý, đạo đức, 

truyền thống của dân tộc, hỗ trợ cho việc quản lý Nhà nước bằng pháp luật cơ sở. 

Đồng thời thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong ứng xử, giao tiếp, phát triển 

các hoạt động văn hóa lành mạnh, đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ giúp nhau làm 

ăn phát triển kinh tế, giảm nghèo. 

Sống chan hòa, tình nghĩa xóm làng gắn với trách nhiệm công đồng xã hội, chăm 

lo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của Đảng đối với người có cồng với cách 

mạng, thân nhân liệt sỹ, thương bênh binh và các chính sách xã hội. 

Khuyến khích người tốt việc tốt, xóa bỏ các tập tục trong ma chay, cưới hỏi, thờ 

phụng, lễ hội và các tệ nạn xã hội. 

Để phát huy sức mạnh nỗ lực của nhân dân trong Tổ dân phố, phấn đấu xây dựng 

100% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, Tổ dân phố đạt văn hóa. Để phát huy 

truyền thống dân tộc, truyền thống cha ông để lại; cán bộ, đảng viên và nhân dân Tổ 

dân phố 8 cùng nhau xây dựng quy ước với các điều khoản cụ thể như sau: 

 

CHƢƠNG I 

XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA 
 

Điều 1. Gia đình là tế bào của xã hội, tổ ấm của mọi người. Ông bà, cha mẹ sống 

mẫu mực, có trách nhiệm nuôi dạy con cháu về mọi mặt. Con cháu phải hiếu thảo, 

chăm học, chăm làm, có nhiệm vụ chăm sóc, phụng dưỡng ông bà, cha, mẹ. Mọi 

thành viên trong gia đình phải thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, kính trên nhường dưới; 

luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ; sống có tình nghĩa, trong gia đình 

không gây mất đoàn kết, không nói năng thiếu văn hóa, không sống buông thả, không 

để một ai mắc tệ nạn xã hội như: ma túy, mai dâm, cờ bạc, rượu chè bê tha. Phấn đấu 

mọi gia đình trong Tổ dân phố hàng năm đều đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. 

Điều 2. Thực hiện tốt công tác Dân số &KHHGĐ, mỗi cặp vợ chồng chỉ có một 

đến 2 con, nuôi con khởe dạy con ngoan, lễ phép. Động viên, khuyến khích con em 

chăm ngoan, học giỏi không phân biệt con trai hay con gái, không được lựa chọn giới 

tính thai nhi bằng các hình thức: tuyên truyền phổ biến các phương pháp tạo giới tinh 

thai nhi, chuẩn đoán để lựa chọn giới tính thai nhi, loại bỏ thai nhi vì lý do giới tính.  

Xây dựng quỹ khuyến học, tổ chức tốt việc khen thưởng đối với các cháu học 

giỏi, học sinh nghèo vượt khó. 
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Điều 3. Mọi gia đình sống cần kiệm, có kế hoạch làm ăn từ nghèo trở thành khá, 

từ khá trở thành giàu chính đáng. 

Điều 4. Mọi thành viên và hộ gia đình tham gia hoạt động công tác đoàn thể và 

Tổ dân phố đầy đủ. Các cuộc họp Tổ dân phố phải có điểm danh, gia đình nào không 

dự họp mà không có lý do chính đáng, Tổ dân phố phê bình và thông báo trên loa 

truyền thanh. Đây là một trong những tiêu chí để Tổ bình xét gia đình văn hóa cuối 

năm. Các ngày lễ, tết các gia đình treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc theo hướng dẫn của cấp 

trên. 
 

CHƢƠNG II 

VIỆC CƢỚI, VIỆC TANG 
 

Điều 5. Lê cưới tổ chức theo nếp sống mới và phù hợp với kinh tế của mỗi gia 

đình, không phố trương, bày biện hình thức gây lãng phí; cần tổ chức vui vẻ, gọn nhẹ. 

Không mở loa máy ồn ào ảnh hưởng đến sự yên tĩnh chung của cộng đồng, đặc biệt là 

từ 22h đêm đến 5h sáng. 

Điều 6. Tổ chức tang lễ chu đáo, nghiêm túc, phù hợp với quy định của Pháp luật 

và truyền thống tốt đẹp của địa phương, phù hợp với nếp sống văn hóa, đảm bảo vệ 

sinh, kho học, tiết kiệm, chấp hành quy định của ngành y tế không để người chết quá 

48h. 

Xóa bỏ nạn bói toán, đồng bóng, mê tín dị đoan, không mở loa máy, chiêng với 

âm lượng lớn ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, đặc biệt là từ 22h đêm đến 5h 

sáng. Không rải tiền Việt Nam đồng, tiền nước ngoài, tiền vàng mã dọc đường trong 

quá trình đưa tang làm ảnh hưởng vệ sinh, văn minh đô thị; không tổ chức cỗ bàn mời 

khách trong ngày tang lễ, hạn chế phùng viếng bằng bức trướng, vòng hoa. Khi các 

gia đình có việc tang, việc buồn tất các mọi thành viên trong Tổ dân phố càn đến chia 

buồn, thăm hỏi, giúp đỡ gia đình có hoạn nạn, khó khăn. 

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày chết, thân nhân có người chết có trách nhiệm đến 

UBND phường để làm thủ tục khai tử. 
 

 

CHƢƠNG III 

XÂY DỰNG NẾP SỐNG KỶ CƢƠNG, ĐOÀN KẾT 
 

Điều 7. Tất cả các thành viên gia đình trong Tổ dân phố phải có trách nhiệm thực 

hiện tốt các quy ước về nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Tham gia tốt phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tự hòa giải các mâu thuẫn trong nội 

bộ gia đình, tổ liên gia, Tổ dân phố. 

Chấp hành tốt chủ trưởng, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước của 

phường, của Tổ dân phố; tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Xây 

dựng Tổ dân phố văn minh, đóng đậu kịp thời, đầy đủ các khoản thuế và các khoản 

thu của phường, Tổ dân phố mà nhân dân đã bàn bạc, nhất trí. 
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Điều 8. Mọi người, mọi gia đình tham gia đầy đủ các phong trào văn hóa, văn 

nghệ, TDTT, phấn đấu các gia đình đều đạt gia đình văn hóa, gia đình thể thao. 

Điều 9. Chấp hành tốt pháp luật về An toàn giao thông, công tác đăng ký tạm trú, 

tạm vắng. Khi có người tạm trú, tạm vắng đại diện hộ gia đình, ki ốt cho thuê, lưu trú 

hoặc người tạm vằng có trách nhiệm trọng việc khai báo đầy đủ, kịp thời tại các điểm 

đăng ký tạm trú, tạm vắng với các Tổ chức có thẩm quyền theo quy định. 

Cấm các hành vi vi phạm an ninh trật tự ở khu dân cư hoặc nơi công cộng. Toàn 

dân tham gia phòng ngừa tố giác tội phạm, những người lầm lỗi đưa về từng tổ tự 

quản, tổ liên gia hoặc Tổ dân phố, tổ kiểm điểm; phát huy tốt vai trò của tổ liên gia, 

làm tốt công tác an ninh trật tự, hòa giải giúp nhau trong sản xuất, cùng nhau xây 

dựng gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa. 

 

CHƢƠNG VI 

BẢO VỆ CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG, BẢO VỆ SẢN XUẤT,  

GIỮ DÌN VỆ SINH MÔI TRƢỜNG 

 

Điều 10. Đối với các công trình phúc lợi của tổ dân phố như: đường giao thông, 

nhà văn hóa, điện nước, sân thể thao và các công trình khác mọi thành viên Tổ dân 

phố có trách nhiệm bảo vệ, không có các hành vi xâm hại, làm hư hỏng hoặc vi phạm. 

Nếu vi phạm tùy theo mức độ phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

Cấm các lọa xe vượt quà trọng tải hoạt động trên các tuyến đường của Tổ dân 

phố. Cấm các tổ chức, cá nhân tự ý đào đường, đào vỉa hè... khi chưa được sự đồng ý 

của Tổ trưởng Tổ dân phố. Khi thật cầm thiết đào đường, vỉa hè để xây dựng thì sau 

khi hoàn thành công trình phải khôi phục lại mặt đường theo nguyên trạng ban đầu.  

Tổ chức tu sữa, nâng cấp các tuyến đường hàng năm. Những người mới về nhập 

cư, sống trên địa bàn Tổ dân phố thỏa thuận đóng góp kinh phí nhất định để xây dựng 

địa phương. 

Điều 11. Tất cả mọi người có trách nhiệm bảo vệ đường giao thông, mương 

thoát nước, cống thủy lợi... Các gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy cầm phải 

chấp hành nghiêm quy định về tiêm phòng, giữ dìn vệ sinh môi trường. Khi có dịch 

bệnh xảy ra không được tự ý bán hoặc giết mổ, gia đình phải báo ngay cho cơ quan y 

tế, thú y biết để có biện pháp xử lý kịp thời, không để lây lan diện rộng. 

Cấm sử dụng chất nổ, vũ khí, xung điện hủy diệt môi trường. 

Điều 12. Mọi thành viên trong Tổ dân phố tích cực tham gia phong trào xanh, 

sạch, đẹp, ăn ở hợp vệ sinh; giữ gìn, cải thiện môi trường trong lành, sạch đẹp. Tích 

cực trồng và chăm sóc, bảo vệ cây xanh ở từng gia đình và trong Tổ dân phố.  

100% gia đình, các cơ quan, nhà hàng có nghĩa vụ trả tiền thu phí cho công ty 

quản lý trât tự công trình đô thị; đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Phải 

có dụng cụ chứa rác thải và đổ rác theo giờ đúng quy định; không làm ô nhiễm, ảnh 
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hưởng đến môi trường xung quanh; cấm vứt rác thải, xác gia súc gia cầm bữa bãi đặc 

biệt ở những khu vụ công cộng. Định kỳ hàng tuần Tổ dân phố tổ chức nhân dân ra 

quân làm vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh vào sáng chủ nhật. 

Điều 13. Để có nguồn kinh phí thăm hỏi, hiếu hỷ hội họp , khen thưởng vận 

động mỗi hộ gia đình hàng năm phải đòng góp từ 50.000 đồng trở lên để xây dựng 

quỹ Tổ dân phố. 

Điều 14. Tổ dân phố lập sổ truyền thống ghi công các gia đình, cá nhân đóng 

góp cho tổ dân phố.  

CHƢƠNG V 

KHEN THƢỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 15. Khen thưởng 

Các gia đình, cá nhân trong Tổ dân phố thực hiện tốt Quy ước được biểu dương 

khen thưởng ở Tổ dân phố hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng 

Điều 16. Xử lý vi phạm 

Cá nhân, hộ gia đình thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm quy ước thì tùy theo 

mức độ bị phê bình trước hội nghị nhân dân và thông báo trên loa truyền thanh của Tổ 

dân phố. Nếu tái phạm Tổ dân phố sẽ lập văn bản đề nghị cấp trên có thẩm quyền 

xem xét, xử lý. 

Điều 17. Các quy định, quy ước của Tổ dân phố khi cần bổ sung, sủa đổi phải có 

trên 50% hộ gia đình Tổ dân phố nhất trí và được UBND Thành phố Hà Tĩnh phê 

duyệt 

Điều 18. Quy ước này được hội nghị toàn thể nhân dân Tổ dân phố nhất trí thông 

qua 

Điều 19. Quy ước nay lưu tại UBND phường. 

Tổ dân phố 8, ngày    tháng    năm 2020 
TRƢỞNG TIÊU BAN MẶT TRẬN 

 

 

 

Dƣơng Đình Công 

TỔ TRƢỞNG DÂN PHỐ 

 

 

 

Dƣơng Đình Thìn 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Nguyễn Thế Anh 

PHÊ DUYỆT CỦA UBND THÀNH PHỐ 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Phạm Hùng Cƣờng 
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