UBNDTỈNH LẠNG SƠN
BAN DÂN TỘC

Số: 42 /KH-BDT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 09 tháng 9 năm 2020
KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo
hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND, ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh
Lạng Sơn 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. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Ban
Dân tộc xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền thực hiện Đề án Giảm
thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân
tộc thiểu số năm 2020 như sau.
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích: Tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội,
cộng đồng và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện các quy
định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; tạo sự đồng thuận trong xã hội
nhằm ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng
cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
2. Yêu cầu: Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin,
phổ biến pháp luật; truyền thông, vận động, tư vấn, can thiệp, hỗ trợ... nhằm
nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và
huy động sự tham gia của cộng đồng; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính
quyền, các đoàn thể, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín
trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia công tác tuyên truyền, vận động xóa bỏ
những hủ tục lạc hậu trong hôn nhân còn tồn tại trong đồng bào dân tộc thiểu số.
II . ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

1. Đối tượng: Bí thư (hoặc phó bí thư) chi bộ; chi hội phụ nữ các thôn,
bản; trưởng các thôn, bản; người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đề
nghị không cử người đã tham gia hội nghị tuyên truyền những năm trước.
(có danh sách phân bổ đại biểu cho các huyện kèm theo)

2. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Hội nghị tổ chức 02 ngày, từ ngày 29-30/9/2020. Khai mạc
lúc 8 giờ, ngày 29/9/2020 (Ban Tổ chức đón tiếp đại biểu từ 15 giờ, ngày
28/9/2020)
- Địa điểm tổ chức hội nghị: Tại Công ty cổ phần khách sạn Công đoàn
Lạng Sơn. Số 76, đường Lê Hồng phong, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn.

III. NỘI DNUNG, KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nội dung
- Chuyên đề 1. Tuyên truyền, phổ biến Luật hôn nhân và gia đình (Sở Tư
pháp biên soạn tài liệu, bố trí báo cáo viên thực hiện)
- Chuyên đề 2: Tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; cung cấp
kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện kế hoạch hóa gia đình (Sở Y
tế biên soạn tài liệu, bố trí báo cáo viên thực hiện)
- Chuyên đề 3. Luật bình đẳng giới; Luật phòng chống bạo lực gia đình
(Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh biên soạn tài liệu và bố trí báo cáo viên thực hiện)
- Chuyên đề 4: Ban Dân tộc tỉnh thực hiện, gồm:
+ Giới thiệu Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết
thống trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015- 2025”; cung cấp thông
tin, kết quả thực hiện hiện Đề án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.
+ Tổ chức tham luận, thảo luận
Về thời lượng: Mỗi chuyên đề 01 buổi, đề nghị các đơn vị hoàn thiện tài
liệu, danh sách báo cáo viên gửi về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 22/9/2020 theo
địa chỉ Email. chinhsachls@gmail.com để tổng hợp, in phục vụ hội nghị.
2. Kinh phí thực hiện
Thực hiện theo Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Phòng Nghiệp vụ, Ban Dân tộc tỉnh là đầu mối, chủ trì, phối hợp với
các phòng thực hiện Kế hoạch này.
Uỷ ban nhân dân các huyện chỉ đạo Phòng Lao động, thương binh, xã hội –
Dân tộc phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Ban Dân tộc tỉnh lập danh sách, mời đại
biểu tham dự Hội nghị đúng đối tượng, đủ số lượng, kịp thời gian quy định.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện mô hình điểm, Ban Dân tộc tỉnh rất mong
nhận được sự quan tâm phối hợp thực hiện của Sở Tư pháp; Sở Y tế; Hội liên
hiệp Phụ nữ tỉnh để tổ chức Hội nghị tuyên truyền đạt hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Các sở: Tư pháp; Y tế.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
- UBND các huyện;
-Lãnh đạo Ban
- Phòng LĐ TBXH-Dân tộc các huyện;
- Chánh Văn phòng; Thanh tra;
- Trưởng phòng NV;
- Lưu: VT.
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Lâm Văn Viên
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DANH SÁCH PHÂN BỔ HỌC VIÊN
(Kèm theo Kế hoạch số 42 /KH-BDT ngày 09/9/2020 của Ban Dân tộc)

TT

Đơn vị

Đại biểu

1

Đình Lập

13

2

Lộc Bình

13

3

Cao Lộc

13

4

Chi Lăng

13

5

Văn Quan

13

6

Văn Lãng

13

7

Bắc Sơn

13

8

Bình Gia

13

9

Tràng Định

13

10

Hữu Lũng

13

Tổng cộng

130

Ghi chú

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc liên hệ ông Lăng Văn Hiền, Trưởng
phòng Nghiệp vụ, Ban Dân tộc tỉnh. Điện thoại 3.811.274; DĐ 0982.908.488
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