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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành bộ quy tắc ứng xử văn minh của người dân 

 trên địa bàn huyện Nghi Xuân 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

  

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia 

đình đến năm 2030; 
 

Căn cứ Quyết định 4843/QĐ-BVHTTDL ngày 18/12/2017 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch ban hành thí điểm“Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; 

 Căn cứ Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy chế Văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Theo đề nghị của Trưởng các phòng: Văn hóa và Thông tin; Nội vụ. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định là Bộ quy tắc ứng xử văn minh 

của người dân trên địa bàn huyện Nghi Xuân. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng Phòng Nội vụ; Trưởng 

phòng Văn hóa và Thông tin; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                                                                        
- Như Điều 2;   

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành cấp huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các trường: MN, TH, THCS, THPT; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VHTT.                                                       

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

  

Bùi Việt Hùng 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY TẮC 

ỨNG XỬ VĂN MINH CỦA NHÂN DÂN HUYỆN NGHI XUÂN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng      năm 

2022 của UBND huyện) 

 

 

CHƯƠNG 1 

MỤC ĐÍCH, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG 

 

Điều 1. Mục đích 

Xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, 

thái độ, hành vi của mỗi cá nhân, tổ chức để xây dựng huyện Nghi Xuân văn 

minh, thân thiện, hiện đại và đáng sống, góp phần giữ gìn và phát triển truyền 

thống văn hóa tốt đẹp của người Nghi Xuân cho hôm nay và mai sau. 

 Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

 1.  Phạm vi điều chỉnh của Bộ quy tắc ứng xử 

 - Ứng xử trong gia đình; 

 - Ứng xử trong cộng đồng, nơi công cộng.  

 2. Đối tượng áp dụng của Bộ quy tắc ứng xử: 

 Các tổ chức, cá nhân đang sinh sống, học tập, lao động và làm việc trên 

địa bàn huyện Nghi Xuân. 

 

CHƯƠNG 2 

QUY TẮC ỨNG XỬ CHUNG 

 Điều 3. Thượng tôn pháp luật 

 1. Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 

 2. Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn. 

 3. Tuân thủ nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương,... 

 Điều 4. Tôn trọng bản thân và người khác 

 1. Luôn là người tự trọng. 
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 2. Luôn biết nói lời “xin chào” ,“xin cảm ơn”, “xin lỗi”, “xin phép” .  

 3. Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ. 

 4. Trang phục, ngôn ngữ, thái độ đúng mực và phù hợp hoàn cảnh. 

 5. Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự và nhân phẩm người 

khác. 

 6. Tôn trọng sự khác biệt và tự do cá nhân theo quy định của pháp luật. 

 7. Không phân biệt, miệt thị, vùng miền, tôn giáo, giới tính, người 

khuyết tật, xuất thân, giàu, nghèo... 

 Điều 5. Tôn trọng và bảo vệ môi trường 

 1. Bảo vệ môi trường vì mình và vì thế hệ tương lai. 

 2. Giữ gìn và xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp. 

 3. Sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả. 

 4. Sử dụng sản phẩm, phương tiện thân thiện với môi trường. 

 5. Không gây ô nhiễm môi trường bằng khói bụi, khí độc, nguồn nước, 

mùi khó chịu, tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của cộng đồng. 

 Điều 6. Thân thiện, văn minh, lịch sự 

 1. Luôn lắng nghe, luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, thấu hiểu và chia sẻ 

với người khác. 

 2. Sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ người khác khi cần thiết. 

 3. Bình tĩnh, kiên nhẫn giải quyết bất đồng và mâu thuẫn. 

 Điều 7. Trách nhiệm với bản thân và cộng đồng 

 1. Chăm sóc bản thân; tích cực tập thể dục, thể thao. 

 2. Không ngừng học tập nâng cao kiến thức và hiểu biết của bản thân. 

 3. Thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc 

tang và lễ hội; 

 4. Không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không tuyên 

truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan; Kiên quyết đấu tranh chống các 

tệ nạn xã hội.   

 5. Giữ gìn, phát huy giá trị di sản truyền thống, văn hóa của gia đình, 

dòng họ, quê hương, đất nước. 
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 6. Luôn ưu tiên, giúp đỡ người già, người khuyết tật, trẻ em và phụ nữ, 

người yếu thế. 

 7. Thẳng thắn, công khai, xây dựng khi góp ý kiến. 

 A. QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH 

 Điều 8. Ứng xử vợ chồng 

 1. Đối tượng áp dụng: Vợ chồng được pháp luật công nhận theo Luật hôn 

nhân và gia đình. 

 2. Nội dung ứng xử cụ thể: 

 a) Sống nghĩa tình, hòa thuận, thủy chung, trước sau như một. 

 b) Bình đẳng, chia sẻ, lắng nghe, cùng nhau thảo luận những vấn đề 

chung, cùng có trách nhiệm trong công việc và nuôi dạy con cái. 

 c) Chăm sóc nhau; cùng có trách nhiệm trong nuôi dạy con, làm việc nhà, 

đóng góp tài chính gia đình; 

 Điều 9. Ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu:   

 1. Đối tượng áp dụng: 

 a).  Cha mẹ bao gồm: cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ 

vợ, cha mẹ chồng; 

 b)  Ông bà bao gồm: ông ba nội, ông bà ngoại. 

 2. Nội dung tiêu chí ứng xử cụ thể: 

 a) Cha mẹ, ông bà là tấm gương tốt cho con cháu trong mọi cử chỉ, lời 

nói, hành động. 

 b) Quan tâm nuôi, dạy, chăm sóc khi con cháu còn nhỏ; trao truyền các 

giá trị truyền thống, kinh nghiệm sống cho con cháu. 

 c) Không phân biệt đối xử, bỏ rơi, ngược đãi, bạo hành con cháu.   

 d) Giáo dục, động viên con cháu, giữ gìn nề nếp, gia phong của gia đình, 

dòng họ. 

 Điều 10. Ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà:   

 1. Đối tượng áp dụng: 

 a) Con bao gồm: con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, 

con rể. 
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 b)  Cháu bao gồm: cháu nội, cháu ngoại. 

 2. Nội dung tiêu chí ứng xử cụ thể: 

 a) Con, cháu có lời nói, cử chỉ, hành động thể hiện sự kính trọng, biết ơn, 

giúp đỡ cha mẹ, ông bà; 

 b) Không bỏ rơi, ngược đãi, bạo hành ông bà, cha mẹ. 

 c) Có trách nhiệm chăm sóc, động viên, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ. 

 d) Giúp đỡ ông bà, cha mẹ trong công việc của gia đình phù hợp với khả 

năng và độ tuổi. 

 Điều 11. Ứng xử của anh, chị, em với nhau 

 1. Đối tượng áp dụng: Anh, chị, em cùng cha mẹ; anh, chị, em cùng cha 

khác mẹ; anh, chị, em cùng mẹ khác cha; anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của 

người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha. 

 2. Nội dung ứng xử cụ thể: 

 a) Tôn trọng, yêu thương, hòa thuận, có trách nhiệm trong giải quyết công 

việc gia đình. 

 b) Nhường nhịn, bảo nhau điều hay, lẽ phải; anh chị bao dung với em, em 

kính trọng anh chị. 

 c) Cùng chia sẻ với nhau tình cảm hoặc vật chất lúc vui buồn, giúp đỡ 

nhau lúc khó khăn, hoạn nạn. 

 B. QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG CỘNG ĐỒNG 

 Điều 12. Nên làm 

 1. Tuân thủ, chấp hành các quy định của pháp luật; nội quy, quy tắc nơi công cộng. 

 2. Ứng xử văn minh, thân thiện, lịch sự tôn trọng không gian chung của 

cộng đồng. 

 3. Trang phục lịch sự, phù hợp hoàn cảnh. 

 4. Bảo vệ cảnh quan, môi trường, bảo vệ của công. 

 5. Giữ gìn vệ sinh, bỏ rác vào thùng rác, nhắc nhở người khác bỏ rác đúng 

chỗ. 

 6. Quan tâm, nhường nhịn, giúp đỡ người khuyết tật, phụ nữ có thai, 

người già, trẻ em. 
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 7. Tôn trọng văn hóa, phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo của vùng, 

miền. 

 8. Đấu tranh, bảo vệ lẽ phải; phê phán hành vi sai trái, có tinh thần tương 

thân tương ái, báo với cơ quan nhà nước gần nhất khi phát hiện những hành vi 

gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, phá hoại môi 

trường.... 

 9. Xếp hàng khi sử dụng các dịch vụ nơi công cộng; 

 10. Có thái độ, hành vi ứng xử văn minh, thân thiện khi tham gia giao 

thông. 

 11. Ứng xử văn hoá khi có va chạm trên đường và cùng hợp tác xử lý. 

 12. Sử dụng bao bì, túi đựng thân thiện với môi trường. 

 13. Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. 

 14. Thể hiện tình cảm đúng chuẩn mực tại nơi công cộng. 

 15. Mua, bán hàng đúng nơi quy định. 

 16. Giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị văn hoá lịch sử, là tấm gương sáng 

để thế hệ mai sau noi theo. 

 Điều 13. Không nên làm: 

 1. Vi phạm nội quy, quy tắc nơi công cộng. 

 2. Tự tiện sử dụng phương tiện, công trình công cộng vào mục đích cá 

nhân không đúng quy định. 

 3. Phá hoại cảnh quan, viết, vẽ bậy, bôi bẩn, treo đặt, dán quảng cáo lên 

các công trình công cộng. 

 4. Dùng xe đẩy làm quầy hàng lưu động trên đường, để vật liệu xây dựng, 

dựng rạp…Lấn, chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông. 

 5. Chen lấn, xô đẩy, tranh giành khách, nâng giá hàng hóa, dịch vụ, nói sai 

thông tin hàng hoá, cân đong gian dối, mua bán hàng hoá kém chất lượng, động 

hại. 

 6. Nói tục, chửi bậy, say rượu bia, chen lấn, xô đẩy gây mất trật tự, xúc 

phạm nhân phẩm, danh dự người khác. 

 7. Kích động, đe dọa, sử dụng vũ khí, gây nguy hiểm, độc hại, mang 

phương tiện, chất gây cháy, nổ trái phép. 
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 8. Hút thuốc, khạc nhổ, phóng uế, xả rác thải không đúng nơi quy định. 

 9. Thả rông vật nuôi gây nguy hiểm, làm mất vệ sinh nơi công cộng. 

 10. Ăn uống, ngủ, đun nấu, tổ chức các hoạt động trái quy định tại nơi công 

cộng. 

 11. Ủng hộ mê tín dị đoan, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi, xâm 

hại lợi ích của tập thể cá nhân, xâm hại cảnh quan, không gian tín ngưỡng, tôn 

giáo. 

 12. Mặc trang phục hở hang, không phù hợp thuần phong mỹ tục, gây  phản 

cảm. 

 

CHƯƠNG 3 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 14. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nghi Xuân là cơ quan thường trực 

chủ trì triển khai, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện phổ biến, quán triệt 

và tổ chức tuyên truyền bộ Quy tắc ứng xử này trên địa bàn huyện Nghi Xuân. 

3. Trung tâm Văn hóa – Truyền thông, Cổng thông tin điện tử, các cơ 

quan thông tấn, báo chí thường trú trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng bộ Quy tắc ứng xử tới cán bộ, nhân dân 

trong toàn huyện để biết và cùng giám sát việc thực hiện; phát hiện, động viên 

những tập thể và cá nhân thực hiện tốt; phê phán các tập thể, cá nhân vi phạm. 

4. Các tổ chức, cá nhân sinh sống, làm việc, công tác, học tập, tham quan, 

du lịch trên địa bàn huyện Nghi Xuân ngoài việc chấp hành các quy định của 

Pháp luật có trách nhiệm thực hiện bộ Quy tắc ứng xử này. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì nghiên cứu, lồng ghép các nội dung 

bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn huyện trong việc giảng dạy, tuyên truyền cho các 

em học sinh học tập trên địa bàn huyện Nghi Xuân. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của 

huyện tổ chức, vận động, tuyên truyền, khuyến khích, kiểm tra, giám sát đoàn 

viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt bộ Quy tắc ứng xử này. 

Điều 15. Khen thưởng, kỷ luật 
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1. Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt bộ Quy tắc ứng xử này sẽ được biểu 

dương, khen thưởng theo quy định. 

2. Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại bộ Quy tắc ứng xử này, 

tùy mức độ sẽ bị nhắc nhở, phê bình công khai trên các phương tiện thông tin đại 

chúng. Trường hợp vi phạm pháp luật sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 16. Điều khoản thi hành 

Bộ Quy tắc ứng xử văn minh trên địa bàn huyện Nghi Xuân được phổ 

biến trong Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể 

các cấp, các cơ quan thông tấn báo chí, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, 

các tổ chức, cá nhân sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn huyện Nghi Xuân. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc có những nội 

dung chưa phù hợp thực tế, phản ánh về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng 

hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét sửa đổi, bổ sung phù hợp./. 

     UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 


		ubnghixuan@hatinh.gov.vn
	2022-08-08T16:29:44+0700


		ubnghixuan@hatinh.gov.vn
	2022-08-08T16:30:05+0700


		2022-08-08T16:30:23+0700


		2022-08-08T16:30:40+0700


		2022-08-08T16:30:56+0700




