
ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày         tháng 3 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc 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 2021 - 2025” tại xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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 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”; 

Căn cứ Công văn số 1721/UBDT-DTTS ngày 09/12/2020 của Ủy ban Dân 

tộc về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của 

Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn II); 

Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 07/TTr-BDT 

ngày 09/3/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. 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 

2021 - 2025” tại xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (nội dung chi tiết 

kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Giao Ban Dân tộc làm cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện; hướng dẫn, kiểm tra, đôn 

đốc việc thực hiện mô hình điểm; định kỳ tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả, 

thuận lợi, khó khăn trong thực hiện mô hình điểm và sơ kết, tổng kết thực hiện 

mô hình điểm giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ 

quan thành viên Ban Chỉ đạo được thành lập tại Quyết định số 514/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình; 

Chủ tịch UBND xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình và Thủ trưởng các đơn vị liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Ủy ban Dân tộc; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, 

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(NTA). 

     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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