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BÁO CÁO 

   Kết quả giám sát tình hình thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg 

ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình 

trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” 

 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2015-2020 

 

Thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2020; Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã 

thành lập Đoàn giám sát để tổ chức giám sát về tình hình, kết quả triển khai thực 

hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong 

vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2015-2020. 

Trong các ngày 19, 21, 22/5/2020, Đoàn giám sát đã giám sát trực tiếp đối 

với UBND các huyện Lộc Bình, Tràng Định; UBND xã Thống Nhất, huyện Lộc 

Bình; Ban Dân tộc tỉnh. Giám sát qua báo cáo đối với UBND các huyện: Hữu 

Lũng, Chi Lăng, Đình Lập, Cao Lộc, Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Văn Lãng. 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

Thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và văn 

bản chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc về triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-

TTg, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch số 97/KH-UBND ngày 30/9/2015 về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình 

trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tham mưu ban hành quyết 

định thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-

TTg, trong đó đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng Ban chỉ đạo, lãnh 

đạo một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh là thành viên. Chủ động xây dựng, ban hành 

các kế hoạch thực hiện Đề án, nhất là việc triển khai thực hiện Mô hình 

điểm“Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020” tại xã Nhượng Bạn, huyện Lộc 

Bình (sau sáp nhập nay là xã Thống Nhất). 

UBND các huyện đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 

498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; 

chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo 

hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa 

bàn; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận 
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huyết thống thông qua phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình, Luật phòng chống 

bạo lực gia đình và các nội dung hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Một số huyện triển khai thực hiện Đề án 

gắn với các nội dung về thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, bản, khối phố; 

đưa các quy định về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vào 

trong các hoạt động thiết chế văn hóa, hướng dẫn các thôn, bản xây dựng hương 

ước, quy ước, tiêu chuẩn bản, làng văn hóa, gia đình văn hóa trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số. 

II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống  

a) Tình hình tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh. 

Kết quả thống kê, giai đoạn 2010-2015 trên địa bàn tỉnh có 29.978 cặp kết 

hôn thì có 555 cặp kết hôn tảo hôn (chiếm 1,85 % tổng số cặp kết hôn); giai đoạn 

2016-2020 có 31.922 cặp kết hôn thì có 750 cặp kết hôn tảo hôn (chiếm 2,35% 

tổng số cặp kết hôn), trong đó có 621 cặp kết hôn tảo hôn vợ hoặc chồng, 129 cặp 

kết hôn tảo hôn cả vợ và chồng; so với giai đoạn 2010-2015 tăng 0,5% số cặp tảo 

hôn (tăng 195 cặp). Tổng số cặp kết hôn cận huyết thống giai đoạn 2015-2020 có 

03 cặp (tại huyện Hữu Lũng có 01 cặp và huyện Lộc Bình có 02 cặp 1) , không 

giảm so với giai đoạn 2010-2015 (tại huyện Văn Quan có 02 cặp, huyện Lộc Bình 

có 01 cặp). 

b) Hậu quả thực tế do các trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống gây ra. 

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống khiến chất lượng dân số suy giảm, 

suy thoái nòi giống, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn lực và là một trong những 

lực cản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

Tảo hôn dẫn đến các học sinh phải bỏ học, ảnh hưởng đến tâm sinh lý, sức 

khỏe sinh sản vị thành niên, thiếu các kỹ năng về chăm sóc trẻ sơ sinh, chăm sóc 

gia đình hạnh phúc. Tảo hôn cũng khiến khả năng kiếm sống hoặc đóng góp về 

kinh tế cho gia đình của mỗi thành viên trong gia đình là rất thấp, dẫn đến nguy 

cơ rơi vào tình trạng nghèo, là gánh nặng cho xã hội.  

Nhiều cặp vợ chồng tuổi còn rất trẻ do nhận thức và xu thế phát triển của 

xã hội đã xảy ra mâu thuẫn, bất đồng quan điểm vợ chồng dẫn đến ly hôn, để lại 

con cho ông, bà nuôi ăn học, con cái thiếu thốn tình cảm cha, mẹ ảnh hưởng đến 

tinh thần học tập, phát triển trí tuệ các cháu và có nguy cơ bỏ học. 

c) Những yếu tố, nguyên nhân cơ bản gây ra tình trạng tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống. 

                                           
1 Từ năm 2016-2018: 01 cặp dân tộc Kinh tại xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng (năm 2018); 01 cặp dân tộc Tày tại 

xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình (năm 2016) và 01 cặp dân tộc Dao tại xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình (năm 2017). 
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Lạng Sơn là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ phát 

triển của các dân tộc không đồng đều; cơ sở hạ tầng chậm phát triển và chưa đồng 

bộ, trình độ dân trí, mức hưởng thụ văn hóa và các tiến bộ xã hội của đồng bào 

dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn còn thấp. 

Ảnh hưởng của phong tục tập quán và quan niệm lạc hậu trong hôn nhân, 

những hủ tục như hứa hôn vẫn còn tồn tại cùng với những quan niệm mang tính 

duy tâm, đã dẫn đến nhiều gia đình quyết định dựng vợ gả chồng cho con em mình 

khi chưa đến tuổi kết hôn. Sự thiếu hiểu biết do trình độ học vấn thấp kết hợp với 

phong tục tập quán và nhiều yếu tố khác đã làm gia tăng tình trạng tảo hôn. 

Việc quản lý con em của phụ huynh chưa được quan tâm chú trọng, nhiều 

gia đình còn buông lỏng con cái. Bên cạnh đó, công tác phối hợp quản lý học 

sinh tại các trường Trung học phổ thông, Phổ thông dân tộc nội trú giữa nhà 

trường và gia đình chưa chặt chẽ. Sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng 

xã hội, sự du nhập của văn hóa ngoại lai, lối sống thử, thiếu kinh nghiệm giới 

tính…đã ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh, nên xảy ra những trường hợp mang 

thai ngoài ý muốn phải nghỉ học, dẫn đến tảo hôn. 

2. Hoạt động truyền thông, vận động, nâng cao nhận thức về tảo hôn 

và hôn nhân cận huyết thống 

Công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ được các cấp, ngành quan tâm triển khai thực hiện. 

Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức được 10 hội nghị 

tuyên truyền về Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình, 

tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống, thực hiện mô hình điểm, với tổng số 1.010 người tham dự; phối 

hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện tuyên truyền các hoạt 

động Đề án tại xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình; thực hiện tuyên truyền trên địa 

bàn tỉnh được 60 chuyên đề 2; xây dựng các phóng sự tại các thôn, bản còn tình 

trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống phát sóng trên Truyền hình Lạng Sơn 

02 chuyên đề, phóng sự/tháng,… 

UBND các huyện chỉ đạo Hội đồng phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, 

vận động nhân dân nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia 

đình, trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, tác hại, hậu quả của việc tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết thống 3,…qua đó góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi 

hành vi, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia của 

                                           
2 Năm 2017 thực hiện được 12 chuyên đề; năm 2018 thực hiện được 40 chuyên đề; năm 2019 thực hiện được 08 

chuyên đề. 
3 Đã lồng ghép tổ chức tuyên truyền được 4.125 cuộc với 197.152 lượt người tham gia; tiếp nhận và cấp 110.364 

tờ rơi, tờ gấp; thực hiện tư vấn được 421 cuộc về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 7.355 lượt người; tổ 

chức tập huấn lồng ghép nội dung liên quan đến tảo hôn được 86 lớp với 4.098 lượt người tham gia. 
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cộng đồng, góp phần làm giảm thiểu và tiến tới ngăn chặn tình trạng tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn. 

3. Hoạt động xây dựng, triển khai thực hiện mô hình điểm 

Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

1912/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 về phê duyệt Mô hình điểm thực hiện “Giảm 

thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020” tại xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình. Đã tổ 

chức tuyên truyền, cung cấp thông tin, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia 

đình, phòng chống bạo lực gia đình, các quy định về phòng chống tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết thống cho người dân; cung cấp 4.200 tờ rơi, cấp phát 43 đĩa 

hình cho các thôn, bản, trường học; thành lập 01 Ban vận động chống tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết thống xã; 05 Câu lạc bộ vận động chống tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống tại các thôn, bản4. UBND xã Nhượng Bạn tổ chức thực 

hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước tại các thôn, bản (100% số 

thôn rà soát, đưa nội dung tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vào hương ước 

thôn). Tổng kinh phí thực hiện mô hình là 63,905 triệu đồng5. Kết quả qua 05 

năm triển khai thực hiện mô hình điểm giai đoạn 2010-2015 có 18/143 cặp kết 

hôn tảo hôn, chiếm 12,59% so với số cặp kết hôn trên địa bàn; từ khi thực hiện 

đề án, mô hình điểm giai đoạn 2016-2020 số cặp kết hôn tảo hôn 02/70 cặp, 

chiếm 2,86% so với số cặp kết hôn trên địa bàn (giảm 9,73% số cặp tảo hôn so 

với giai đoạn 2010-2015); không có trường hợp kết hôn cận huyết thống. 

4. Công tác quản lý, xử phạt các trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống 

UBND các huyện quan tâm chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký hộ 

tịch tại cấp huyện, cấp xã, đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về hộ tịch cho nhân dân trên địa bàn; phối hợp, đề nghị Tòa án nhân dân 

huyện thực hiện hủy việc đăng ký kết hôn trái pháp luật; chỉ đạo tăng cường 

hướng dẫn nghiệp vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi tảo 

hôn, tổ chức tảo hôn cho UBND cấp xã. UBND cấp xã tổ chức quán triệt triển 

khai thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 110/2013/NĐ-CP 

ngày 24/9/2013 của Chính phủ, thực hiện xử lý vi phạm hành chính đối với một 

số trường hợp tảo hôn, tổ chức tảo hôn theo quy định pháp luật6.  

5. Công tác quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án 

                                           
4 Thành viên Câu lạc bộ là Bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đoàn 

thanh niên, chi hội phụ nữ và các thành phần khác có liên quan. 
5 Trong đó, thực hiện năm 2016 là 38,745 triệu đồng; năm 2019 là 25,160 triệu đồng. 
6 Xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 10 trường hợp vi phạm với kinh phí 

xử phạt trên 10 triệu đồng; xã Tân Thành và thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc xử lý 09 trường hợp vi phạm 

(trong đó, xử lý hành chính đối với 04 trường hợp với kinh phí xử phạt 3 triệu đồng; 05 trường hợp xử lý hình 

thức cảnh cáo). 
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Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh, 

xác định tổng nhu cầu vốn đảm bảo thực hiện các nội dung của Đề án giai đoạn 

2015-2020 là 1.940 triệu đồng (trong đó, năm 2015 là 160 triệu đồng; năm 2016 

là 380 triệu đồng; năm 2017 là 340 triệu đồng; năm 2018 là 340 triệu đồng; 

năm 2019 là 340 triệu đồng; năm 2020 là 380 triệu đồng). 

Ngân sách Trung ương phân bổ kinh phí từ năm 2016-2019 cho tỉnh là 

1.040 triệu đồng7; nguồn kinh phí này được UBND tỉnh phân bổ cho Ban Dân 

tộc tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Đề án trên địa bàn tỉnh. 

Đến hết năm 2019, tổng kinh phí thực hiện được 721,590 triệu đồng (trong đó, 

chi cho các nội dung Đề án 657,685 triệu đồng, chi cho mô hình điểm tại xã 

Nhượng Bạn 63,905 triệu đồng); kinh phí thực hiện còn dư trả ngân sách nhà 

nước 318,410 triệu đồng 8. Năm 2020, ngân sách Trung ương phân bổ 280 triệu 

đồng, hiện nay Ban Dân tộc tỉnh đang phối hợp với các sở, ngành tổ chức triển 

khai thực hiện các nội dung của Đề án. Công tác thanh quyết toán nguồn kinh 

phí được thực hiện theo quy định. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 

14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng 

tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 

2015-2025” được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ 

đạo tổ chức thực hiện và đạt được một số kết quả nhất định. Trên cơ sở bám sát 

kế hoạch của tỉnh, UBND các huyện chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch 

triển khai thực hiện Đề án đảm bảo phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình 

của địa phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân 

và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới gắn với tuyên truyền 

các quy định về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng. Hoạt động truyền thông, vận động, 

nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số ở địa bàn 

các xã, thôn, bản có tỷ lệ hoặc nguy cơ cao về tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống được tăng cường. Một số địa phương đưa các quy định về phòng chống 

tảo hôn vào xây dựng hương ước, quy ước, bình xét gia đình văn hóa, qua đó 

góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng 

bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. 

2. Những khó khăn, hạn chế 

- Công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn nâng cao nhận thức, thay đổi 

hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số trong hôn nhân và tảo hôn, hôn nhân cận 

                                           
7 Trong đó: năm 2016 cấp 200 triệu đồng; năm 2017, 2018 cấp 560 triệu đồng; năm 2019 cấp 280 triệu đồng. 
8 Năm 2016 kinh phí còn dư là 161,255 triệu đồng; năm 2017, 2018 kinh phí còn dư là 119,155 triệu đồng; năm 

2019 kinh phí còn dư là 38 triệu đồng. 
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huyết thống mặc dù đã được các cấp, ngành quan tâm tổ chức thực hiện, nhưng 

hiệu quả đạt được chưa cao, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng, 

phù hợp với thực tế. 

- Việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án và mô hình điểm bước đầu đạt 

được một số kết quả, tuy nhiên tình trạng tảo hôn vẫn xảy ra trên địa bàn các 

huyện, thành phố (có 750 cặp tảo hôn, tỷ lệ tảo hôn tăng 0,5% so với giai đoạn 

2010-2015); hôn nhân cận huyết thống còn xảy ra trên địa bàn một số huyện (Hữu 

Lũng, Lộc Bình), không giảm so với giai đoạn 2010-2015. 

- Nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ thực hiện các hoạt động Đề án hạn 

chế (đáp ứng 68% tổng nhu cầu kinh phí); nguồn ngân sách địa phương khó 

khăn, đa số các huyện không bố trí được kinh phí thực hiện Đề án, chủ yếu phối 

hợp với sở, ngành hoặc lồng ghép các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật để 

thực hiện công tác tuyên truyền về Đề án. 

- Công tác quản lý, kiểm tra, phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ tảo 

hôn và hôn nhân cận huyết thống để có biện pháp kịp thời ngăn ngừa còn hạn 

chế. Công tác xử lý vi phạm đối với các trường hợp tảo hôn và tổ chức tảo hôn 

chưa được quan tâm thực hiện, còn tình trạng nể nang khi xử lý các trường hợp 

vi phạm. 

3. Một số nguyên nhân của khó khăn, hạn chế 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy cơ sở về triển khai thực 

hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có lúc, có thời điểm 

chưa được quan tâm; sự phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các 

tổ chức chính trị- xã hội có lúc chưa chặt chẽ, thường xuyên. 

- Do đặc điểm, điều kiện phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số còn khó khăn; nhận thức, hiểu biết pháp luật còn hạn chế; một số phong 

tục, tập quán lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số chưa được xóa bỏ. 

- Việc ứng dụng sự phát triển công nghệ thông tin trong đời sống tinh thần 

không được định hướng cũng đem lại những tác hại tiêu cực đến sự phát triển 

tâm sinh lý của trẻ vị thành niên; quan niệm sống của giới trẻ ngày nay cởi mở 

hơn, một bộ phận trẻ vị thành niên có lối sống buông thả, đua đòi dẫn đến những 

tiêu cực trong quan hệ. 

- Đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở, tuyên truyền viên các Câu lạc bộ trình 

độ chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế nên gặp nhiều khó khăn trong công tác 

tuyên truyền, điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về thực trạng tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống trên địa bàn. 

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  

1. Đối với UBND tỉnh 
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- Chỉ đạo sở, ngành chuyên môn, UBND các huyện, thành phố tăng cường 

công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình, 

phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới gắn với tuyên truyền các quy định 

về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số. 

- Chỉ đạo tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án “Giảm 

thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu 

số” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2020; chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025. 

- Xem xét quan tâm cân đối, bố trí kinh phí hỗ trợ thực hiện Đề án trong 

giai đoạn 2021-2025 (ngoài kinh phí hỗ trợ của Trung ương) để tăng cường 

nguồn lực, góp phần ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trên địa bàn. 

2. Đối với Ban Dân tộc tỉnh 

- Tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo của tỉnh và 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách nội dung, 

địa bàn triển khai thực hiện đề án, mô hình.  

- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh đảm bảo sát tình hình thực tiễn, đạt chất lượng, hiệu 

quả. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng, nhân rộng mô hình điểm tại một số 

xã, thị trấn có tỷ lệ hoặc nguy cơ cao về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống, trong đó quan tâm xây dựng mô hình điểm tại trường học (Trường 

THCS, THPT, Trung tâm GDTX hoặc Phổ thông dân tộc nội trú). 

- Chủ động phối hợp xây dựng biên soạn tài liệu tuyên truyền, cung cấp 

thông tin, sản phẩm truyền thông liên quan về hôn nhân và gia đình cho các tổ 

chức, cá nhân tham gia thực hiện tuyên truyền về phòng chống tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

 - Quan tâm phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và 

kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan đến hôn nhân và gia 

đình cho đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ tham gia thực hiện đề án, mô hình.  

3. Đối với UBND các huyện, thành phố 

- Quan tâm chỉ đạo các cấp, ngành tiếp tục triển khai thực hiện Đề 

án“Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân 

tộc thiểu số” trên địa bàn; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên 

cần phải xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình thực 

tiễn địa phương. 

- Chỉ đạo phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình, phòng 
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chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới và những nội dung liên quan đến phòng 

chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; thường xuyên đổi mới hình thức, 

nội dung tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, trong đó tập 

trung vào nhóm vị thành niên, thanh niên, học sinh các trường phổ thông. 

- Chỉ đạo phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường 

công tác quản lý, kiểm tra, phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết thống để có biện pháp kịp thời ngăn ngừa. Chỉ đạo xử lý 

nghiêm đối với các trường hợp tảo hôn, tổ chức tảo hôn theo quy định pháp luật. 

- Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- 

xã hội các cấp, chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động đồng 

bào xóa bỏ những hủ tục lạc hậu và phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết 

thống trên địa bàn. 

(Có các Biểu tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo)./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh;  

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;  

- C,PVP HĐND tỉnh; 

- Phòng TH, HC-TC-QT, KT; 

- Lưu: VT, BDTCTKC. 

TM. BAN DÂN TỘC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Vy Thế Hồng 
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