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QUYẾT ĐỊNH 
V/v ban hành Quy ước mẫu về thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị trên 

địa bàn tổ dân phố

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND 

ngày 03/12/2004;
- Căn cứ Nghị quyết số 25/2005/NQ-HĐND ngày 26/7/2005 của HĐND thành 

phố Đà Nẵng khóa VII, kỳ họp thứ năm về thực hiện Chương trình xây dựng thành 
phố 3 có: có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hóa văn minh đô thị;

- C ă n cứ Quyết đ ịnh số 143/2005/Q Đ -UBND ngày 03/10/2005 của UBND 
thành phố Đà Nẵng về việc ban hành đề án xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô 
thị;

- Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Thể thao quận.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy ước mẫu về thực hiện nếp 
sống văn hóa văn minh đô thị trên địa bàn tổ dân phố.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND quận, Trưởng phòng Văn hóa - Thể thao 
quận, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các phường thuộc quận Hải 
Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                             
                                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                                                                 CHỦ TỊCH                                                                   

                                                                              
                                                                                 Nguyễn Đăng Hùng  
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QUY ƯỚC MẪU

VỀ THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN HOÁ -VĂN MINH 

ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỔ DÂN PHỐ

- TỔ DÂN PHỐ :

- PHƯỜNG :

- QUẬN : HẢI CHÂU
 
- THÀNH PHỐ :  ĐÀ NẴNG

   

( Ban hành kèm theo Quyết định số 1228/2006/QĐ - UBND
ngày 12/6/2006 của UBND quận Hải Châu)



UỶ BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG…….. ………………..                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Tổ …………..                                      ……………ngày     tháng     năm 2006                         

QUY ƯỚC  (mẫu)
VỀ THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN HÓA - VĂN MINH ĐÔ THỊ

TRÊN ĐỊA BÀN TỔ DÂN PHỐ
 

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

           Điều 1. Về nếp sống văn hoá văn minh đô thị
 Thực hiện nếp sống văn hoá - văn minh đô thị (NSVH-VMĐT)  nhằm xây 

dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; giáo dục nếp sống lành mạnh và 
phong cách ứng xử có văn hoá cho mọi người; kế thừa và phát huy truyền thống nhân 
ái, nghĩa tình, thuần phong mỹ tục; nâng cao hiểu biết và trình độ thẩm mỹ, làm 
phong phú đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân; trước mắt tập trung vận động 
hình thành thói quen sống và làm việc theo pháp luật; điều chỉnh  các hành vi bằng 
quy ước cộng đồng; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện mục tiêu 
xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh, giàu đẹp. 
    

Điều 2. Phạm vi , đối tượng áp dụng
1. Phạm vi quy ước

          Quy ước thực hiện nếp sống văn hoá - văn minh đô thị trên địa bàn tổ dân phố 
là những thoả thuận của cộng đồng dựa trên quy định của pháp luật và sự đồng thuận 
của nhân dân. Phạm vi quy ước bao gồm những hành vi, hoạt động của tổ chức, cá 
nhân có liên quan đến NSVH-VMĐT tại gia đình, tổ dân phố trên toàn địa bàn quận 
nhằm tập trung xây dựng và vận động thực hiện trong giai đoạn 2006 - 2010.
          2. Đối tượng áp dụng quy ước
          Các gia đình và nhân dân đang hoạt động, sinh sống tại tổ dân phố.

Điều 3. Những căn cứ quy ước
         1. Nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở 
khu dân cư” do UBMTTQVN ban hành.
          2. Nghị quyết số 25/2005/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng 
nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, kỳ họp thứ 5 về thực hiện Chương trình "Xây 
dựng thành phố 3 có: có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hoá - văn minh đô thị";

3. Quyết định số 143/2005/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Uỷ ban 
nhân dân thành phố Đà Nẵng, về việc ban hành Đề án Xây dựng nếp sống văn hoá-
văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010.

 Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 



Điều 4. Quy định về cảnh quan và vệ sinh môi trường tổ dân phố
1. Thực hiện các quy định về quét dọn rác, khai thông cống rãnh trong và xung 

quanh nhà ở; định kỳ hàng tuần tham gia dọn dẹp vệ sinh kiệt hẻm, vỉa hè trong tổ 
dân phố; 

2. Không đổ nước hoặc để nước chảy ra khu tập thể, lòng đường, vỉa hè, hẻm 
kiệt, nơi công cộng làm mất vệ sinh chung;

3. Không vứt rác, xác động vật, chất thải ra hẻm kiệt, vỉa hè, nơi công cộng  
gây ô nhiễm hoặc làm ảnh hưởng vệ sinh môi trường; 

4. Không tiểu tiện, đại tiện ở đường phố, trên các lối đi chung;
5. Mỗi gia đình đều trang bị thùng đựng rác có nắp đậy, để trong khuôn viên 

nhà, không mang thùng rác ra để ở đường phố, kiệt hẻm, nơi công cộng;
6. Tường rào, cổng ngõ phải được tu bổ, sơn quét, giữ gìn sạch, đẹp; không để 

làm hoen bẩn, vẽ, viết, dán quảng cáo, tranh ảnh hoặc quảng cáo số điện thoại, địa chỉ 
của người làm dịch vụ  ở trong tổ dân phố;

7. Các cửa hàng kinh doanh ăn uống trong khu dân cư phải trang bị đầy đủ 
phương tiện đựng rác thải, nước và thức ăn thừa cho từng bàn ăn; 

8. Vận động khách hàng khi ăn uống tại các cửa hàng kinh doanh ăn uống 
trong tổ dân phố phải bỏ rác thải, nước và thức ăn thừa đúng nơi quy định;

Điều 5. Quy định về sinh hoạt và  trật tự tổ dân phố   
1.Không thực hiện các hành vi gây mất trật tự và có cử chỉ, lời nói thô bạo, 

khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; 
2. Không đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh nhau; 

          3. Không ném gạch, đất, đá, cát hoặc bất cứ vật gì khác vào nhà, vào người, đồ 
vật, tài sản của người khác; 
          4. Không gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo trong khoảng thời gian từ 
22 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau; các hộ gia đình có hệ thống karaoke, máy ca 
nhạc phải đảm bảo âm thanh không làm ảnh hưởng đến cộng đồng; 

5. Không được dùng loa phóng thanh, chiêng, trống, còi, kèn hoặc các phương 
tiện khác để cổ động ở khu dân cư mà không được phép của các cơ quan có thẩm 
quyền;

6. Không treo, đặt để các vật dụng, phơi áo quần, chăn màn… nơi công cộng, 
phía mặt tiền đường phố, khu chung cư, bên ngoài hàng rào kiệt hẻm làm mất mỹ 
quan đô thị.

Điều 6. Quy định về bảo vệ công trình công cộng ở tổ dân phố   
 1. Không tự ý xê dịch, tháo dỡ, phá huỷ hoặc làm bất cứ việc gì khác gây hư 

hại đến các loại biển báo, biển chỉ dẫn, cột dây điện thoại, điện tín, cột đèn, nắp cống, 
hàng rào của các cơ quan nhà nước hoặc các công trình công cộng khác;

2. Không được khoan, đào, xẻ đường, hè phố trái phép; tự ý phá dải phân cách 
trên đường bộ; 



3. Không họp chợ, bày bán hàng, nằm, ngồi trên đường gây cản trở giao thông; 
không chiếm dụng hè phố, lòng đường để đặt biển hiệu, buôn bán, sửa chửa xe, làm 
mái che, làm nơi trông giữ xe, rửa xe; các hoạt động dịch vụ khác gây cản trở giao 
thông hoặc làm mất mỹ quan đường phố;
          4. Không đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông hoặc các hoạt động thể thao khác trái 
phép trên đường giao thông; 
          5. Không ném đinh, rải đinh hoặc vật sắc nhọn khác, chăng dây qua đường, đổ 
dầu nhờn hoặc các chất gây trơn khác trên đường bộ.

Điều 7.  Quy định về xây dựng nếp sống gia đình 
 1. Xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; giữ gìn sự chung 

thủy giữa vợ và chồng; lòng hiếu thảo của con cháu đối với cha mẹ, ông bà; sự tôn 
kính, biết ơn tổ tiên; sống có nghĩa, có tình với anh em, họ hàng, làng xóm; 

2. Mỗi gia đình phải luôn tiếp thu và thể hiện những tư tưởng tiến bộ: tôn trọng 
và thực hiện quyền bình đẳng giới, chăm sóc trẻ em, người tàn tật;

 3. Xây dựng gia đình khoẻ mạnh, thực hiện kế hoạch hoá gia đình: không 
mang thai trước hôn nhân, không kết hôn sớm, không đẻ sớm, đẻ dày và không sinh 
con thứ 3 (ba) trở lên;

4. Gia đình phấn đấu đạt mục tiêu “5 không”, “3 có” của thành phố đề ra;
          5. Tuân thủ pháp luật, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia sinh 
hoạt tổ dân phố đều đặn.

 Điều 8.  Quy định về tổ chức việc cưới 
1. Việc cưới cần được tổ chức trang trọng, vui tươi, lành mạnh, phù hợp với 

phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc; không thực hiện các hoạt động mê tín dị 
đoan;
          2. Trường hợp tổ chức ăn uống cần tiết kiệm, không kéo dài nhiều ngày và phải 
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
             
             Điều 9.  Quy định về tổ chức việc tang, việc hiếu 

1. Tổ chức việc tang, việc hiếu không trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc; 
không được thực hiện các hoạt động mê tín dị đoan; phải thực hiện theo đúng quy 
định của pháp luật về hộ tịch, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm;                 

2. Việc tang cần được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, gọn nhẹ, tiết kiệm; giữ 
gìn sự yên tĩnh, hạn chế tiếng ồn vào ban đêm;

3. Không rải giấy vàng mã, tiền âm phủ và các loại giấy cúng khác trên đường; 
4. Hạn chế tối đa việc đốt vàng mã, chỉ cúng và đốt các loại vàng mã mang tính 

truyền thống; mỗi gia đình có nhu cầu phải trang bị một phương tiện đốt vàng mã 
đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường;

5. Sau khi vãi gạo muối, vật cúng ra đường phải nhanh chóng thu dọn trả lại vệ 
sinh sạch sẽ cho nơi công cộng;

6. Không đặt am miếu thờ và các vật thờ cúng ở nơi công cộng; không đốt 
hàng mã tại nơi công cộng.



             Điều 10. Quy định về phòng, chống ma tuý, mại dâm, cờ bạc 
1. Không sản xuất, mua, bán, tàng trữ chất ma tuý; không có người hút, tiêm 

chích hoặc bằng các hình thức khác để sử dụng trái phép chất ma túy; 
          2. Không cung cấp địa điểm, phương tiện cho người khác hút, tiêm, chích sử 
dụng chất ma túy; không có người nghiện ma tuý trong cộng đồng;
          3. Không cung cấp địa điểm cho hoạt động mại dâm; không dẫn dắt hoạt động 
mại dâm; không che giấu, bảo kê cho các hành vi mua dâm, bán dâm;
          4. Không dùng nhà mình hoặc địa điểm khác để chứa bạc, gá bạc; không rủ rê, 
lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc;
          5. Không làm chủ hoặc tổ chức mạng lưới bán số đề; không tổ chức các loại 
chơi cá cược “cá độ” trong hoạt động thi đấu thể dục thể thao, vui chơi giải trí hoặc 
dưới các hoạt động khác để đánh bạc, ăn tiền.

Chương III
        TỔ CHỨC THỰC HIỆN

             Điều 11. Trách nhiệm thực hiện
1. Tổ trưởng tổ dân phố chủ trì phối hợp với Ban công tác Mặt trận triển khai 

và giám sát việc thực hiện Quy ứơc này đến các gia đình và nhân dân trên địa bàn tổ 
dân phố;

2. Mọi gia đình, mọi người trong tổ dân phố có trách nhiệm thực hiện quy ước 
này;

3. Ban cán sự tổ dân phố có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, nhắc nhở các hành vi 
vi phạm quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan nhằm tạo thói 
quen ứng xử có văn hóa trên địa bàn tổ dân phố. 

            Điều 12.  Khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Khen thưởng 

Gia đình, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện quy ước về lĩnh vực văn 
hóa - văn minh đô thị sẽ được ưu tiên lồng ghép bình xét danh hiệu “Gia đình văn 
hoá” và đề nghị biểu dương, khen thưởng theo quy định chung.

2. Xử lý vi phạm

Gia đình, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về lĩnh vực văn hóa - văn minh 
đô thị và Quy ước này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị nhắc nhở hoặc 
kiểm điểm trước nhân dân của Tổ; bị đề nghị cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành 
chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định. Trường hợp gây thiệt hại thì 
phải bồi thường theo quy định.

Điều 13. Quy ước này ban hành trên cơ sở đồng thuận của hơn 80% nhân dân 
trong tổ dân phố, thể hiện nguyện vọng, quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân, đã được 



Uỷ ban nhân dân phường ……………............................phê chuẩn. Trong quá trình 
thực hiện, nếu có v ướng mắc, cần thay đổi phải được nhân dân thống nhất và được 
Uỷ ban nhân dân phường phê duyệt./.     

                                                             
BÍ THƯ CHI BỘ     BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN      TỔ TRƯỞNG DÂN PHỐ                                                               


