
UBNDTỈNH LẠNG SƠN 

BAN DÂN TỘC 

 

Số:       /KH-BDT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày     tháng 5 năm 2022 
     

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Mô hình điểm 

tại xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình năm 2022. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND, ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh; 

Quyết định số 635/QĐ-UBND, ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về phê 

duyệt 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. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, 

Ban Dân tộc xây dựng kế hoạch thực hiện như sau. 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. 

1. Mục đích 

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa 

bàn xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn về hôn nhân và gia đình; qua đó xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, thay đổi 

hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giảm thiểu tình 

trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nâng cao chất lượng dân số. 

2. Yêu cầu  

Triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

đề án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 635/QĐ-UBND, ngày 

17/3/2021 trên cơ sở đặc thù, địa bàn vùng dân tộc thiểu số, phù hợp với phong 

tục, tập quán, trình độ dân trí ở địa phương; nội dung kế hoạch phải thiết thực 

mang lại hiệu quả. 

II.  NỘI DUNG THỰC HIỆN. 

1. Công tác truyền thông.   

- Hình thức, nội dung: Tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động, tư vấn 

nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về Luật hôn 

nhân và gia đình; phòng chống bạo lực gia đình; tác hại của tảo hôn và hôn nhân 

cận huyến thống.  

- Thành phần: Bí thư Chi bộ; Chi hội trưởng phụ nữ; Bí thư đoàn thanh 

niên; Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; học sinh các trường THCS, 

THPT dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh. 

- Thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị: Ban Dân tộc thông báo sau. 

- Cơ quan thực hiện: Ban Dân tộc tỉnh. 
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- Cơ quan phối hợp: Thành viên Ban chỉ đạo tại Quyết định số 514/QĐ-

UBND ngày 18/02/2021 của UBND tỉnh. 

2. Nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức tham gia thực hiện Đề án 

- Các hoạt động chủ yếu. 

+ Biên soạn, cung cấp tài liệu tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng 

truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan về Luật hôn nhân và gia đình 

trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

+ Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền 

thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình trong đồng 

bào dân tộc thiểu số. 

+ Hỗ trợ, cung cấp tài liệu, sản phẩm truyền thông liên quan về hôn nhân 

và gia đình cho các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện truyền thông và ngăn 

ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở vùng dân tộc thiểu số. 

+ Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh nhằm nâng 

cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận 

động, tư vấn pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia thực hiện Đề án. 

- Phương thức thực hiện: Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành 

có liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

3. Triển khai các hoạt động của Mô hình điểm tại xã Ái Quốc, huyện 

Lộc Bình. 

3.1. Hoạt động 1: Thành lập, duy trì hoạt động các câu lạc bộ tại các thôn: 

Tư vấn về Luật hôn nhân và gia đình; tuyên truyền nguyên nhân, hậu quả 

và hệ lụy của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; hằng tháng sinh hoạt 1 

lần và tuyên truyền các hoạt động khác liên quan đến mô hình “Giảm thiểu tình 

trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn”.  

3.2. Hoạt động 2. Tổ chức ký giao ước thôn văn hóa, gia đình văn hóa 

không hôn nhân cận huyết thống, không tảo hôn. 

3.3. Hoạt động 3. Ban Chỉ đạo xã tổ chức tư vấn trực tiếp về pháp luật về 

hôn nhân và gia đình. 

- Cơ quan thực hiện: Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Mô hình điểm (theo 

Quyết định số 62/QĐ-BDT ngày 19/8/2021 của Ban Dân tộc tỉnh). 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp huyện Lộc Bình; Cán bộ Tư pháp xã.  

- Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

- Sản phẩm đạt được: Giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Ái Quốc, 

huyện Lộc Bình nâng cao nhận thức về hôn nhân và gia đình, tác hại của tảo hôn 

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

cận huyết thống trên ở địa bàn xã triển khai Mô hình điểm. 

3.4. Hoạt động 4: Tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động, tư vấn nâng 

cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về Luật hôn nhân 

và gia đình; phòng chống bạo lực gia đình; tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận 

huyến thống.  
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- Thành phần: Bí thư chi bộ; Chi hội trưởng Phụ nữ; Người có uy tín trong 

đồng bào dân tộc thiểu số; Bí thư Đoàn thanh niên và đại diện các hộ gia đình 

trên địa bàn xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình. 

- Thời gian tổ chức, số lượng đại biểu: Ban Chỉ đạo Mô hình điểm thông 

báo sau. 

- Cơ quan thực hiện: Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Mô hình điểm; 

Phòng Lao động, Thương bình, Xã hội - Dân tộc huyện; UBND xã Ái Quốc, 

huyện Lộc Bình. 

- Cơ quan phối hợp: Thành viên Ban chỉ đạo tại Quyết định số 514/QĐ-

UBND ngày 18/02/2021 của UBND tỉnh. 

4. Kinh phí thực hiện:  

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ; thực hiện lồng ghép với các Chương trình, 

dự án, chính sách khác. 

- Sử dụng kinh phí tài trợ, hỗ trợ hợp pháp khác. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

  1. Giao Phòng Nghiệp vụ thuộc Ban Dân tộc tỉnh là đầu mối, chủ trì, phối 

hợp với các phòng thực hiện kế hoạch này. 

2. Giao Ban Chỉ đạo triểm khai Mô hình điểm (theo Quyết định số 62/QĐ-

BDT ngày 19/8/2021 của Ban Dân tộc tỉnh) tham mưu, chỉ đạo triển khai thực 

hiện các hoạt động của mô hình theo quy định.  

 3. Các thành viên Ban chỉ đạo tại Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 

18/02/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với 

Ban Dân tộc; Ban Chỉ đạo triểm khai Mô hình điểm (theo Quyết định số 62/QĐ-

BDT ngày 19/8/2021 của Ban Dân tộc tỉnh) tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt 

động của Đề án và Mô hình điểm theo quy định.  

4. Uỷ ban nhân dân các huyện chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh, xã 

hội- Dân tộc huyện phối hợp với Phòng Nghiệp vụ thuộc Ban Dân tộc tỉnh; Ban 

Chỉ đạo triểm khai Mô hình điểm (theo Quyết định số 62/QĐ-BDT ngày 

19/8/2021 của Ban Dân tộc tỉnh) tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động của 

Đề án và Mô hình điểm đạt hiệu quả.  

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh và 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 năm 2022./. 

 
Nơi nhận:                         

- Thành viên BCĐ tại QĐ số 514/QĐ-UBND;  

- UBND các huyện, Thành phố; 

- Lãnh đạo Ban; 

- UBND xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình;  Phòng 

LĐ,TB,XH-DT các huyện; 

- Các phòng thuộc Ban;   

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Vi Minh Tú 
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