
UBND TỈNH LẠNG SƠN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN DÂN TỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /QĐ-BDT 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 8  năm 2021 
     

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Mô hình điểm 

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

bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025” tại xã Ái Quốc, 

 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 

 

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND, ngày 14/4/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-UBDT ngày 18/02/2021 của Ủy ban Dân 

tộc về ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025 (giai 

đoạn II);  

Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc 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 2021 – 2025” trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 18/02/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về thành lập Ban chỉ đạo triển khai 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 tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 635/QĐ-

UBND ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt mô hình 

điểm thực hiện “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025” tại xã Ái Quốc, huyện 

Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn;  

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình điểm “Đề án 

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

tộc thiểu số tại xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn” gồm các ông (bà) 

có tên sau đây: 

1. Ông  Lý Văn Khi, Phó Ban Dân tộc tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo; 

2. Bà Nông Bích Vân, Phó trưởng phòng Lao động, Thương binh, xã hội 

và Dân tộc huyên Lộc Bình, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; 



 

3. Ông Hoàng Hữu Dùng, Phó Chủ tịch UBND xã Ái Quốc, huyện Lộc 

Bình, Phó trưởng ban Chỉ đạo;  

4. Bà Lành Thanh Nga, Kế toán Ban Dân tộc, thành viên;   

5. Bà Đặng Minh Hường, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Ái Quốc, 

thành viên; 

6. Ông Đặng Văn Quý, Cán bộ tư pháp hộ tịch xã Ái Quốc, thành viên; 

7. Ông Triệu Hữu Vượng, Bí thư Đoàn xã Ái Quốc, thành viên; 

8. Trưởng các thôn bản trên địa bàn xã Ái Quốc tham gia thành viên. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo: 

1. Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh triển khai thực hiện mô hình 

điểm thực hiện “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025” tại xã Ái Quốc, huyện 

Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.  

2. Trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động của Mô hình điểm; 

hằng năm xây dựng kế hoạch hoạt động, kinh phí của Mô hình điểm báo cáo 

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổng hợp gửi Uỷ ban Dân tộc để tổng hợp dự toán kinh phí 

thực hiện Đề án cho năm tiếp theo. 

3. Định kỳ tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện Mô 

hình điểm Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, báo cáo 

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Nghiệp vụ; 

Chủ tịch UBND xã Ái Quốc và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./. 

Nơi nhận  

- Như Điều 3; 

- Vụ Dân tộc thiểu số-Ủy ban Dân tộc;          

- BCĐ cấp tỉnh; 

- Lãnh đạo ban; 

- UBND huyện Lộc Bình; 

- Phòng LĐTBXH-DT huyện Lộc Bình; 

- UBND xã Ái Quốc;  

- Lưu: VT. 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Vi Minh Tú 
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