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KẾ HOẠCH 

Thực hiện tuyên truyền 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 ngày 14/4/2015 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.  CÁCH THỨC, NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG TUYÊN TRUYỀN. 

1. Cách thức thực hiện. 

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục phát trên Đài truyền hình, Đài phát 

thanh tỉnh Lạng Sơn và qua hệ thống thông tin, truyền thanh xã. 

2. Nội dung thực hiện. 

- Các nội dung cơ bản liên quan Luật Hôn nhân và Gia đình, tình trạng tảo 

hôn và hôn nhân cận huyết thống và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành. 

- Trách nhiệm quản lý Nhà nước về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 
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- Kết quả của công tác giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống trên địa bàn tỉnh; Những khó khăn vướng mắc trong công tác tuyên truyền 

ở các địa phương. 

- Thực trạng tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết tại Lạng Sơn; giải 

pháp cho công tác trong thời gian tới. 

3. Thời lượng:  Thời lượng mỗi Chuyên mục từ 10 - 15 phút. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Theo Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các cơ 

quan, đơn vị khối tỉnh và các huyện kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách và 

các nhiệm vụ phát sinh. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

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

với các cơ quan chuyên môn của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các phòng 

chuyên môn thuộc Ban Dân tộc tỉnh thực hiện kế hoạch này. 

2. Giao Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh lập dự toán, tham mưu cho lãnh đạo 

ban ký hợp đồng với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Lạng Sơn thực hiện xây 

dựng các chuyên trang, mục tuyên truyền theo quy định.  

Trên đây là Kế hoạch thực hiện tuyên truyền 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;  

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng thuộc Ban;   

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Vi Minh Tú 
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