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QUYET DINH 
Ban hành Dnh htr&ng ni dung htro'ng ithc, quy tr&c 

thôn, buôn, khu phô trên dja bàn tinh Phñ Yen 

UY BAN NHAN DAN TINH PHU YEN 

Can thLut T chic chInh quyn djaphuv'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can ci Lut tha do2i, bá sung m5t se' diu cüa Lut T chic C'hInh phi và 
Lugt To chic chInh quye'n djaphwo'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can ci Quye't djnh se' 22/2018/QD-TTg ngày 08 tháng 5 näm 2018 cia T/n 
twang ChInh phü ye xáy dmg, th?c hin hwo'ng iró'c, quy irác, 

Can cz- Thông tw so 04/2020/TT-BVHITDL ngày 06 tháng 8 nám 2020 cza 
Bó trwóng Bô Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh bin pháp thi-c hin chü'c 
nang quan ly nha nwo'c ye xay dyng, thtc hz?n hwcxng trov, quy u'ac; 

Theo d nghj cia Giám dô'c S& Van hóa, The' thao và Du ljch tgi Ta trInh sO' 
1677/TTr-SVHTITDL ngày 02 tháng 8 näm 2021. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt dnh nay Djnh huóng ni dung hrong 
ithc, quy uc thôn, buôn, khu phô trén dja bàn tinh Phii Yen. 

Diu 2. T chüc thuc hiên 

1. Uy ban nhân dan các huyn, thj xä, thành ph chi do Uy ban nhan dan 
các xâ, phir?mg, thj trân triên khai den các thôn, buôn, khu phô trén dja bàn xây 
dirng hucrng  trâc, quy ithc theo djnh hi.thng ban hãnh kern theo Quyet djnh nay. 

2. Chánh Vànphông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc Si Van hóa, Th thao 
va Du lich, Thu trucmg cac so, ban, nganh, doan the tmh va cac to chuc, ca nhan 
lien quan chu trách nhim thi hành Quyêt djnh nay, kê tr ngày k.// 

No'i nhçln: 
-NhuDiêu2; 
- B VHTFDL (do blOt); 
- TI'. Tinh üy, IT. HDND; 
- UBMTFQVN tinh; 
- CT, cac PCT UBND tinh; 
- PCVP UBND tinh; 
- Trung tam TruyOn thông tinh; 
- Li.ru: VT, KGVX (Ta). 
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CH(J NGHIA VIT NAM 
T!NH PHU YEN Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

DIN!! IIU'ONG NO! DUNG III NG.U'OC,:QUY IfOC 
THON, BUON, KHU PHO TREN IMA BÀN TINH PHU YEN 

(Ban hành kern theo Quyt djnh s A/QD- UBND 
ngày 0  tháng  A4  nám 2021 cia Uy ban nhân dan tinh Phi Yen) 

I: KT CAU CHUING CUA IIU'ONG UOC, QUY UOC 
Lrn no! dau 
Chucmg I. Nhftng quy djnh chung 
Chuang II. Phát trin kinh t& xay drng Ca s& h tang, bào v và phát trin thng 
Chucing III. Xây drng np sng van hóa 
Chuong IV. Bâo v môi truàng, bào dam an ninh, trt tçr, an toàn xA hOi 
Chixang V. T chüc thrc hin 

II. NQI DUNG H1JONG U(IC, QUY ifOc 
LO'! NO! DAU 

(Neu kliái quát các dc dim v dja lj, dan s lich  sz trzn thô'ng, phong tyc t2p 
quán tó't dçp, hogt d.5ng kinh ti'- xâ h5i và finh hInh thyv tiên cña thón, buôn, khuphó) 

Chiro'ng! 
NH1rNG QIJY DINH CHUNG 

• . 9 Then 1. Ph3m vi dieu chinh 
9 

Hiimg uâc/quy iic nay quy djnh ye các chuàn mrc xi:r sir cüa các h gia 
dmnh, cá than trong thônlbuônlkhu phô..., x/phithng/thj tràn..., huyn/thj x1thành 
ph&.., tinh Phü Yen ye phát triên kinh tê - xã hi, xây dimg nêp song vn hóa, bào 
v và phát triên thng, bão v môi truà'ng, báo dam an ninh, trot tir, an toàn xà hi. 

Diêu 2. Dôi tirqng áp ding 
Các h gia dInh, cá than sinh sng trén dja bàn thônlbuônlkhu ph... không 

phân bit giOi tInh, dan tOe, dO tuôi, trInh dO chInh trj, van hoá, ton giáo, hO  khâu 
thung trü hay tam  trü du phâi chap hành tot các diêu khoân trong bàn huong 
uàc/quy i.róc nay. 

Chiro'ng II 
PHAT TRIEN KINH TE, XAY DI)NG CO SO HA TANG, 

BAO v vA PHAT TRIEN RUNG 
0iêu3. Phát trin kinh t, nâng cao dô'i sng nhân dan 
1. De ra cac biçn phap nham phat tnen kinh te, san xuat, kinh doanh, dch 

vii; duy tn va phát triên các lang nghê, ngành nghê truyên thông cüa dja phirccng; 
có bin pháp giüp d lan nhau ye von, truyên dt kinh nghim san xuât, chan nuôi, 
trông tr9t, huó'ng dn i.'mg diing tiên bi khoa h9c k thut vào san xuât, dy nghe, 
tao vic lam... nhàm nãng cao thu nhp cho gia dInh và cong dông dan cu. 
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2. Khuyen khIch vic thành 1p, tham gia.các hqp tác xâ, t6  hçip tác dê cüng 
nhau phát triên kinh té. 

3. Thrc hin nghiêm và ct.y dü các quy djnh v bào v môi tnthng, dam bào 
v sinh an toàn thirc phâm; tIch crc ap diving các quy trInh san xuât sach,  1mg diing 
khoa hçc, cong ngh cao trong san xuât nông nghip, trông trçt. 

A 9 9 P. 9 A Then 4. Xay dirng va bao vç co' so h tang 

1. Các khoàn dóng gop xây drng các cong trInh cong cong, xây dmg co s& 
4t chat chung cüa thôn/buôn/khu phO phài duçic thông nhât trong 
thon/buon/khu pho thong qua cuc hçp cua toan the nhan dan va dtrcrc cia so cac hç 
gia dInh, cá nhan nhât trI. Khi các h gia dInh, cá nhân cia nhât trI thI phâi nghiêm 
t(ic tun thü, dóng gop kjp thyi, thirc hin nghiêm tâc tránh lam ành hithng den k 
hoach xay drng cong trInh hoc chumg trinh chung. 

2. Mci nguôi trong thônlbuônlkhu phô phãi có trách nhim bão v các cong 
trInh cong cong cña thônlbuônlkhu ph nht.r: Tnrng hoc, nhà van hoá, cong trInh 
durng giao thông, di tIch ljch sIr vn hoá, chç, cong trInh di.rOng day tài din, h 
thng truyên thanh, h thng cap thoát nithc và các cong trInh khác. 

9 p 

3. Nghiêm cam vic lan chiêm, dào, phá, bôi ban, v viêt b.y, xâm hai  den 
cong trInh cong cong; không dê vt 1iu trên dithng giao thong, tuyn duông chung 
lam can tth giao thông qua 1i. Các hãnh vi vi phm së bj xlr 15' theo quy djnh cIra 
pháp 1ut va buc phãi khoi phiic tInh trang ban dâu. 

P. P. * Pt * Then 5. Xay dng nong thon mo'i, do th! van minh 

1. Xây drng các quy dijnh v bin pháp, cách thIrc vn dng nhãn dan tIch 
circ h'irOng 1mg, thirc hin chucxng trInh mc tiêu quôc gia xay dirng nông thôn mâi 
va cac chucmg trinh chung phiic vi cong dong do Nha nuc trien khai hoac  do to 

p p n . A P P¼ A A A A ' A chuc, ca than tai trq hoac do thon (xom, buon, to dan pho) trien khai nhix: Biçn 
pháp 4n c1ng than an và hInh thIrc biêu dwmg, khen thuOng khi than dan tr 
nguyen hiên dt, dóng gop tiên cüa, 4t chat, cOng siic dê xây drng di.rOng giao 
thông nông thôn và cac cong trinh cong cong  trên dja bàn... 

2. Xây d1mng các bin pháp, cách thIrc thirc hin vic xay dirng, bão v, duy 
tn, gi gin dithng ph& hem ngO sach;  xây d%rng tuyên phô van minh xath, sach, 
dçp, du&ng thông, he thoáng; bào v không gian, hen trCic, cành quan do thj. Xây 
dmng va triên khai cac to chlrc ti.r quán v sinh môi tnthng, thirrc hin phân loai  rác 
thai tai  gia dInh. 

9 Ps 5 P 5$. Dieu 6. Bao vç va phat trien ru'ng 

ra các bin pháp van  dng than dan tham gia bào v và phát trin rfrng 
nhu: Nh.n trOng, khoath nuôi, tái sinh rlrng; không cht phá rung lam nuong ray; 
khOng khai thác rlrng và lam san trái phép; khOng san bàn, nuOi nhôt, mua ban, vn 
chuyn, git thjt trái phép các loai dng vat  hoang dã, qu5' hiêm theo quy djnli. 
Thirc hin các bin pháp phông, chong cháy rlmng. 
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Chtrong ifi 
XAY DIfNG NEP SONG VAN HOA 

Diu7.XâydrnggiadInhvãnhóa.:;• 
1. Thirc hin ch dO hon nhan mOt  vçi,  mOt  chng. Vçi chng sang chung 

thüy, hoà thuân, bInh clAng, ton trong, chia sé và giCip dc nhau, chàm lo nuôi dy 
con, càng nhau xây d%rng gia dinh no am, bInh dang, tiên bO, h?nh phlic, ben vftng; 
không có bao  lirc gia dInh; ông bà, cha mc mu mirc, con cháu hieu thào. M9i gia 
dinh phân dâu hang nàm dtt danh hiu "gia dInh vn hóa". 

2. Xây drng kirth t gia dlnh n djnh, tiêu dtng hçp 1, tik kim; có k hoach  phát 
triên kinh tê gia dinh, nng cao CtM song 4t chat, tith than cho các thành vien gia dInh. 

Diu 8. Xây ding thôn/buôn/khu ph van hóa 
1. D ra các quy tc giao tip, 1mg xlr giita các hO gia dInh, cá nhân trong 

thônl buôn/ khu phô niur: Co thüc xây drng và phát huy tInh lang nghia xóm; ton 
trçng, doàn kêt, thong trq, giüp clA nhau; phát huy truyên thông "Den an, dáp 

U U ' U U 'I? A A A nghia, Uong nuoc nha nguon, Tirong than, tuong ai . Khong ky th!, phan biçt 
doi xu dot vrn nhtrng tnxong hçip: Hç ngheo, ngucn b khiem khuyet ye the chat 

- . : . . A A A hoac tmh than, ngircn nhiem HI V/AIDS, bçnh truyen nhiem... 
2. D ra các bin pháp bâo tn và phát huy các giá trj vn boa truyn thng 

tot dçp cua thon/buon! khu pho; tllng buoc xoa bo cac hu tiic lac hau khong con 
phü hçip vOi xä hOi  hin  dai.  Xây drng và duy tn hoat  dng cIa nhà van hóa 
thônlbuôn/khu ph6, các lOai  hinh câu lac bO van hóa, the thao. 

3.T ch1rcthirc hin t& Phongtrao "Toàn dan doàn ktxây drng î?ñ sng 
van hoa a khu dan cu, xay drng va giu vung danh hiçu thonlbuonlkhu pho van hoa. 

Diu 9. Thirc hiên chinh sách dan so, k hoch hóa gia dInh; bão v, 
chám soc và giáo dtic  tré em; chám sOc sfrc khOe nhân dan 

1% A ft A • A A F A A ft P 9 1 Van  d9ng than dan thrc hien tot chinh sach dan so, ke hoach  boa gia dinh 
nhu: Phân dâu mi cp vq chong sinh dI 02 con; không lra ch9n giOi tInh thai nhi; 
không phân bit dôi xlr gi&a con trai và con gái; chI dng, tr nguyen áp dng 
bin pháp kê hoach hóa gia dInh; tiêm phOng day dI cho bà mc, tré em. 

2. Gia dInh có trách nhim thucing yêu, nuoi dixöng, chäm sóc, giáo diic tré 
em d trâ thành ngixM có ich cho gia dmnh và xä hOi.  Gia dInh tao  diêu kin cho con 
em duc di h9c dáng dO tuôi, không d con em bO hc giüa chtrng; ph& hp vâi nhà. 
trtthng, xä hOi  quãn l, giáo diic tré em truóc, trong Va sau gi?i h9c. PhOng, chng 
cac hanh vi xam hi tre em. Co the tie ra cac biçn phap khuyen khich tinh than hQc 
A 9 9 A 9 P 9 A A A 9 tap cua con em mmh nhir: Xay drng tu sach cua thon/buon/khu pho; ghi vao so yang 

truyên thing; 1p qu khuyn h9c d dung viên, tng thir&ng cho nh&ng hçc sinh 
nghèo virçit kho hQc giOi, các cháu thi d.0 dai  h9c, cao dng thuOc hO nghèo... 

3. Tuyên truyn, vn dIng nhân dan thirc hin np sng van minh, lành 
math, nãng cao nhn thlrc, hiêu bit và tham gia các hoat dOng ye bInh ding gii, 
phong chong bo 1irc gia dInh; tham gia các phong trào xã hi r dja phixcing, sinh 
hoat câu  lac bO h9c tp kién thüc ye gia dInh, ye blrth dang giOi vâ phong, chOng 
bao lye trong gia dInh. 
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A

\Tãn  dông, khuyn khIch cac thành vien trong gia d'mh tham gia bao hiêm y 
te, bao hiem xa hoi phu hçip; khi om dau can den co so y te de kham benh, chtra bçnh. 

5. Mci nguôi dan phâi nêu cao tinh thin cành giác, chñ dung bâo v ban 
thân, không chü quan, lo là vói nguy. Ca dc.h bnh; thirc hin nghiêm các bin phap, 
ihông, chông djch theo huàng dâncüa ca quail yté dja phixcmg. 

Diu 10. Phát trin van hóa, van ngh, th diic th thao và thông tin 

1. Khuyn khIch ngui dan tham gia các hoat  dng van hóa, van ngh, th 
duc the thao; doc sách, báo, nghe dài phát thanh và theo dOi truyên hInh. 

2. Hang nãm vào dip  1& tat, tuy vào diu kin cüa thônlbuôn/khu ph t 
chic các boat dng vui choi, giâi trI, các cuc thi van ngh, the dic the thao, tao 
san choi lành manh,  nâng cao di song tinh than cho ngithi dan. 

Diu 11. Thirc hin np sng van minh trong vic cirói, vic tang, 1 hi 
1. Thirc hin np sng van minh trong vic ci.rOi 

A

a) Vic kthôn phãi diicic thrc hin theo ding quy djnh cüa háp 1ut v 
hon than va gia dinh thx: Hon than tren CO SO tir nguyçn, bao dam ye d9 tuoi ket 

A A 9 A 9 A A A A A - I A 

hon, khong tao hon va hon than can  huyet thong, thirc hiçn dang ky ket hon theo 
dng quy djnh cüa pháp 1ut. 

b) Vic t chüc cuâi dam bào trang tr9ng, tiêt kim, vui tuoi, lành math, 
phü hçip vói phong tiic, tp quail, truyn thông van hóa và hoàn cânh gia dinh; 
không thách ciiói, khOng phô truong, lang phi; hn chê sü diing ruqu, bia, thuôc lá 
trong dam cithi. Vic to chCrc cuói không lam ánh hu&ng den an toàn giao thông, 
trt tr cong cong. 

2. Thijc hin np sng van minh trong vic tang 
a) Mi ngLthi có trách nhim quan tam dung viên, chia sé, giüp di khi gia 

dInh trong thôn/buônlkhu phô có vic tang. Lé tang duqc to chirc chu dao, tit 
kiçm, phu hp vm tap  quan, truyen thong van boa dan tQc va hoan canh gia dmh; 
hm chê, tüng buóc xóa bô các thà tiic ri.thm rà, lac  hu trong vic tang. Vic tO 
chüc an uông trong lê tang chi nén thirc hin trong ni b gia dInh, dông h9. Thai 
gian mai tang ngui chét phü hqp vi quy djnh cüa pháp luat. Han ché dOt, rái 
yang ma, do ma khi disa tang tránh 0 nhiêm môi tru&ng. 

b) Khuyn khIch cac thOnlbuônlkhu ph thành 1p hi hiêu d tuong trcc, 
giilp di ln nhau trong vic tang. 

3. Thrc hin np sang van minh trong 1 hi 
a) Các nghi thi.'rc 1 hi dixçic tic hin trang tr9ng, phà hqp vói truyn thing 

1ch su, van hoa, y nghia cua le hçi; de ra cac biçn phap de bao ton cac nghi le 
truyn thng van boa cüa 1 hi. Các hoat dung van boa, th thao trong 1 hi lành 
math, bô Ich, phà. hçip vói tinh chat cña iê hi. Co bin pháp git gin an toàn, an 
ninh trt tir trong lê hôi. Các sinh hoat van hóa tam linh, to chüc hiêu, h5', th cüng 
phái phü hqp vói phong t1ic tp quán, dam bào phát buy truyên thng van hóa; 
khOng lçiri  ding các sinh hoat van hóa tam linh dê hoat dng me tin dj doan. De ra 
các bin pháp xü 15' dOi vâi các trtrng hp vi pham. 

b) Vn dng nguii dan tham gia v sinh sach,  dçp du0ng lang, ngô xóm, 
treo c?i T quc,... trong djp 1 hi theo huóTig dan cüa co quan có thâm quyên. 



Diu 12. Doàn k& dan tc, thrchin chInh sách ton giáo 
1. Mi cá than, hi gia dIth có trách nhim cüng c phát trin khi dai  doàn. 

két dan tôc. Trong cong dông dan cu, quan h các hQ tc phái doàn kêt, hôa thun, 
giao tip, irng xü nhç nhãng, viii ye, gi gIn tinh doàn kt xóm lang, giüp 
nhau 1ãc khó khan, hotn nan;  ton tr9ng quyên lçii cuc song riêng cüa môi gia 
dlnh; giãi quyêt t& các mâu thun trong gia dInh và cOng  dông dan cu bang hInh 
thuc boa gial, khong de mau thuan keo dai anh huong den tmh cam gia dinh, h9 
tçc, boa khi trong c9ng dong dan cu. 

2. Moi nguxôi du duqc t%r do tin nguOng, ton giáo, không lqi ding tir do tin 
nguOng, ton giáo d gay mt doàn kt, an ninh trt tçr tai  thôn/buôn/khu phO và 
thirc hin các bath vi vi pham pháp 1ut. Kiên quyêt dau tranh chong các hành vi 
vi phm trong tin ngung, ton giáo. 

Chirong IV 
BAO V1 MOI TRIRNG, BAO DAM QUOC PHONG, AN NINH, 

TR&T T, AN TOAN xA HQI 
Diu 13. Bão v môi trirôrng, phông chng thiên tai 
1. Mi hO gia dlnh và cá nhân du phâi có trách nhim giti gin v sinh rnoi 

truong, thirc hiçn cac quy dnh cua phap luat  ye bao vç mm trixong. Khuyen khich 
hInh thãnh các to tir quãn v sinh moi trithng. 

2. Trong cac hot dOng  san xut, kinh doanh vâ sinh boat không duqc vüt 
cac loal bao bi, rac phe thai hoac de mwc thai chiza qua xis ly ra nm cong c9ng gay 
ô nhiêm. môi tru1ng. 

3. Vic chän nuôi gia suic, giacm phãi hqp v sinh; khôngthá rông gia süc; 
thtrc hiçn cac bien phap phong, chong dch bçnh, khong lam lay lan dch bnh. 
Vic sü diing các loai thüc an, hóa chat trong chn nuôi, trông tr9t và chê biên, bâo 
quán, tiêu thi san phm phâi dam bão diing quy trInh tiêu chuân k th4t, không 
lam ãnh hLr&ng den süc khóe con ngu&i, không gay ô nhiêm môi trithng. 

4. Mvinhà  du phãi Co trách nhim v sinh, quét dQn, phát quang b biii, 
khoi thông cOng rânh, quét d9n duOng giao thông; phái có cong trInh v sinh kin 
dáo, sach  s. Vic xâ nrnic thâi,chât thai cüa hO gia dinh nay không ãnh hu&ng den 
hO gia dInh khác và môi tnr&ng xung quanh. Các xác chét dOng 4t phâi &rc chôn 
lap can th.n, khOng vi.rt büa bài trên ththng giao thông và trên nguôn nirOc. 

5. D ra các bin pháp xir l di vOi các trl.r&ng hcip vi pham. 
6. Ngithi dan phâi thu dOng  phOng tránh, üng phó kjp thai khi có tinh hung 

thiên tai xây ra và khäc phc khân trirong sau thiên tai. 
Diu 14. Bão dam quôc phOng, an ninh trt tir, phong chng t nn xã hOi 
1. Cong dan Co nghTa vi báo vT quc, cánh giác am misu, th'i don cüa 

các the 1irc thu djch dôi vOi nu&c ta; chap hành nghiêm Lust  NghTa vii quail sçr, con 
em khi den tuôi phái thrc hin vic dãng k, khám tuyên khi có lnh gpi, nghiêm 
cm cac hành vi trôn tránh, dào ngü. 

2. Mci ngix&i CO trách nhith xây dung vâ giü gin an ninh trt tr trong 
thôn!buônlkhu ph& Xây dirng thôn!buôn!khu pho dat  tiêu chuân "an toàn ye an 
ninh, trt tir". 

'V 
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3. Tuyên truyn, 4n dng nhân dan chap hành t& các quy djnh cüa pháp 
lu3t v dang k hO tjch kt hôn, khai sinh, khai tir, nuôi con nuoi...), pháp 1utvê 
cix tiii (dang k thu&ng tth, tm trü, hru trü); pháp 1u.t ye an toàn giao thông và các 
1mb vrc pháp 1u.t khác. 

4. D ra các bin pháp git gIn an ninh tr.t t%r trong thôn!buôn/khuph; vn 
dçng nhan dan tham gia phong ngua, dau tranh chong tçi ph.m, tç n?.n  xa hçi tren 
dia bàn thu ma t(iy, c? bac, trOm cap..., tham gia quân 1$', giáo diic, giáp do' ngui , . . lam loi tal  c9ng dong. 

5. Mi nguôi có thirc trách thim gii gin và bào v tài san cüa mInh va 
cüa ngixii khác, tài san Nlià nithc, tài san Cong cong. 

6. Tuyên truyn, vn dung ngixàri dan không phát ngôn, hành dung  trái vâi 
chü trucmg, diring lôi cüa Dãng, chInh sách, pháp 1u.t cüa Nhà ntrôc, thuân phong 
m tic, tp quán tot dçp cüa quê huong, dat nuàc; không kIch dung, xiii giilc, 
cixOng ép, dii d, mua chuOc, lôi kéo ngui khác tp trung dong nguôi khiêu nai, 
gay rôi an ninh trat  tr cong ctng. 

7. Thirc hin nghiêm nii dung cam kt v hat thc sang, ba kéo tai  khu dan 
cix, không gay n àø, mat an ninh trat  tir, lam ánh htxo'ng den vic bce tip, lam 
vic, sinh hoat  va nghi ngoi ciia nguôri dan; không buôn ban, van  chuyên, tang trCi 
va six dimg cac loai van boa pham dioi trliy, vu khi, hung khi, chat no. 

8. Khuyn khIcb vic thành 1p các t chirc tr quãn ciia thônlbuônlkhu ph 
die gop phãn bão dam an ninh trat  tir trên dja bàn. 

9. Khi phát hin Co hành vi vi ph.m pháp luat  c..n phâi báo ngay cho co 
quan Cong an gn nhât hoäc báo cho trtthng thônlbuônlkhu phO die báo co quan có 
thâm quyên. 

Chtro'ngV 
TO CH1JC THIJ'C HIEN 

EDiu 15. Khen thirô'ng và xfr 1 vi phm 
1. Huong ithc/quy ixic có th d ra các bin pháp, hInh thiic khen thuOng di 

vói các gia dIth, cá nhan có thành tIch trong xây dirng và thirc hin huong uâc/quy 
uOc, nhix: Nêu guong ngui tot, vic tot; lap, ghi vào so yang truyên thông die ghi 
nhan cong lao, thành tIch ciia tap  the, cá nhân; bInh xét, cong nhan gia dInh van 
hóa va cac hInh thiic biu ducng khen thu&ng khác do cong dông tir thOa thuan 
hoec d nglij các cap chInh quyên khen thu&ng theo quy djnh ciia pháp lu.t. 

2. Di vói cac hàth vi vi phm cac quy djnh eiia hucmg 1.rOc/quy i.râc, chit 
yêu áp d1ing cac hInh thirc giáo dc, phê bInh, nhäc nh&. Truo'ng hcip vi phm 
nghiêm trQng thI cO th buOc  thirc hin nghia vii, trách nhim trong phm vi cong 
dông hoc áp diing các bin pháp pht nhirng kh8ng duçic d.t ra các bin pháp xir 
pht nng ne xâm phm den tInh mng, sire khôe, danh dir, nhân phâm, tài san, 
quyn lçri hqp pháp khác cita cong dan trái v&i quy dnh cita pháp luat hin hành. 

3. Các hành vi vi phm pháp luat phài dirçic chuyn tài cci quan nhà nu&c CO 
thâm quyên die xir 1 theo quy djnh cita pháp luat,  không bao che, xir 1 nOi bO a 
thônlbuônlkhu phô. 
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Diu 16. T$ chfrc thiyc hin và sfra di, b sung 
1. Trên co sc hrnng ixâc, quy râc cüa thônlbuônlkhu ph, tuyen truyn, vn 

dng nhân dan trong thônlbuônllthu phô thirc hin thing ni dung cüa hucing 
uâc/quy .râc và giárn s1t vic thrc hin hucmg ithc/quy uac. 

2. Trong qua trinh thirc hin, vic sira di, b sung ni dung hiiong uàc/quy uôc 
theo nguyen v9ng ciia nhãn dan và phà hçip vâi tInh birth phát triên kinh té - xä hi./. 
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