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BAN DÂN TỘC 

 

Số: 53 /KH-BDT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày 07 tháng 11  năm 2022 
     

KẾ HOẠCH CHI TIẾT 

Thực hiện Tiểu dự án 2- Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN thuộc Dự án 9 trong Chương 

trình MTQG theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 1181/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn ngân sách nhà 

nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2022; 

Thực hiện Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 02 tháng 9 năm 2022 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2022;  

Căn cứ Kế hoạch số 47/KH-BDT ngày 17/10/202 về thực hiện các dự án, 

tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng 

bào DTTS và MN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ban Dân tộc làm chủ đầu tư; 

Ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện Tiểu dự án 2- Giảm 

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

thiểu số và miền núi thuộc Dự án 9 trong Chương trình MTQG theo Quyết định 

số 1719/QĐ-TTg năm 2022 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

 - 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. 

- Tổ chức các nội dung đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả. 

II. Nội dung thực hiện  

1.  Công tác Hội nghị truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức 

Tổ chức 02 hội nghị tập huấn tại tỉnh: 

- Đối tượng: người dân tộc thiểu số, người có uy tín trong đồng bào DTTS 

và MN, dự kiến100 người/hội nghị (theo biểu số 01 kèm theo). 

- Nội dung: Cung cấp kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn 

can thiệp pháp luật liên quan về hôn nhân, gia đình, phòng chống tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và MN. 

- Thời gian: 02 ngày/hội nghị: 

+ Hội nghị thứ nhất: từ ngày 14 - 15/11/2022, khai mạc lúc 8 giờ, ngày 

14/11/2022,  
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+ Hội nghị thứ hai: từ ngày 16 - 17/11/2022, Khai mạc lúc 8 giờ 00 phút 

ngày 16/11/2022). 

- Địa điểm: Tại Nhà khách Quốc phòng 338, số 32, đường Tông Đản, 

phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn. 

- Cơ quan phối hợp: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

2. Thăm quan học hỏi kinh nghiệm nâng cao năng lực về chuyên môn, 

nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động, tư vấn pháp luật thực 

hiện Tiểu dự án  

- Thành lập 01 đoàn thăm quan học tập kinh nghiệm gồm: 48 người. 

- Đối tượng: Cán bộ, công chức làm công tác dân tộc các xã khu vực III; 

Công chức Phòng LDDTBXH-DT các huyện; lãnh đạo và chuyên viên Ban Dân 

tộc; báo cáo viên một số sở, ngành liên quan trong thực hiện tiểu dự án. 

+ Cấp tỉnh: Lãnh đạo và chuyên viên Ban Dân tộc 04 người; Báo cáo viên 

một số sở, ngành liên quan (Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch) trong thực hiện tiểu dự án: 03 người. 

+ Cấp huyện: Đại biểu là Lãnh đạo, chuyên viên phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội –Dân tộc: 01 người/huyện (10 huyện). 

+ Cấp xã:  

. Đối với các huyện: Bình Gia, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Quan mỗi 

huyện 4 người;  

. Đối với các huyện: Văn Lãng, Cao Lộc, Hữu Lũng mỗi huyện 3 người; 

. Đối với các huyện: Chi Lăng, Bắc Sơn, Đình Lập mỗi huyện 2 người. 

- Nội dung: Học tập, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực về 

chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp 

luật, xây dựng mô hình,… để nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, tổ chức triển 

khai thực hiện Tiểu dự án. 

(Các đơn vị lập danh sách theo biểu số 02 kèm theo) 

- Thời gian: Dự kiến 05 ngày, từ ngày 23-27/11/2022. 

- Địa điểm: tại các tỉnh: Hà Giang và Tuyên Quang.  

3. Xây dựng pa nô, áp phích tuyên truyền nâng cao nhận thức về Luật 

hôn nhân và Gia đình, Luật bình đẳng giới và những nội dung có liên quan 

đến tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 

+ Đối tượng:  tại các xã khu vực III trên địa bàn tỉnh. 

+ Dự kiến nội dung Pano: "Hãy chung tay ngăn chặn, đẩy lùi nạn tảo 

hôn và hôn nhân cận huyết thống!" trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

Miền núi. 

+ Thời gian: Thực hiện trong quý IV năm 2022.  

III. Kinh phí thực hiện 

Thực hiện theo Quyết định số 1181/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 7 năm 2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch 
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vốn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa 

bàn tỉnh năm 2022.  

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Đề nghị UBND các huyện phối hợp, quan tâm, chỉ đạo Phòng chuyên 

môn lập danh sách, thông báo, mời đại biểu về dự Hội nghị đúng thời gian, địa 

điểm (nêu trên) và danh cách đại biểu tham dự tham quan học hỏi kinh nghiệm 

nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ. Danh sách đại biểu gửi về Ban Dân 

tộc tỉnh trước 10/11/2022, bản mềm theo địa chỉ email: minhhieppdt@gmail.com 

để tổng hợp vụ phục Tổ chức Hội nghị và Thành lập Đoàn tham quan, học tập 

kinh nghiệm theo quy định.  

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc đề nghị liên hệ về Phòng nghiệp 

vụ, Ban Dân tộc (đ/c Hoàng Ninh Hiệp chuyên viên Phòng Nghiệp vụ, số điện 

thoại 0969.158.299) để trao đổi, thống nhất. 

2. Giao Phòng Nghiệp vụ chủ trì: Phối hợp với các cơ quan liên quan tổng 

hợp nội dung tuyên truyền, danh sách báo cáo viên, tổng hợp danh sách đại biểu 

tham dự hội nghị chuyển Văn phòng lập thủ tục mở các lớp tập huấn; xây dựng 

lịch trình chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm; đề xuất nội dung Pano tuyên 

truyền tại các xã khu vực III. 

3. Giao Văn phòng chủ trì: xây dựng dự toán các nội dung thực hiện kế 

hoạch (3 nội dung); tham mưu cho Trưởng ban lựa chọn địa điểm tổ chức các lớp 

tập huấn; thực hiện công tác hậu cần phục vụ hội nghị, chuyến công tác học tập 

kinh nghiệm; cử công chức tham gia quản lý hội nghị, phục vụ chuyến công tác 

tham quan, học tập kinh nghiệm; thực hiện quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu, 

ký kết hợp đồng thực hiện các nội dung kế hoạch; lập chứng từ thanh quyết toán; 

quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả; thanh toán, quyết toán theo 

đúng quy định. 

4. Các sở, ban, ngành liên quan (Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Sở Tư pháp; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Ban Dân tộc thực hiện các nội 

dung theo Kế hoạch này (Nội dung phối hợp cụ thể có văn bản riêng). 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2- Giảm thiểu tình trạng tảo hôn 

và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

thuộc Dự án 9 trong Chương trình MTQG theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg năm 

2022 của Ban Dân tộc ./. 

 
Nơi nhận: 
- Các sở: Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;  

- UBND các huyện;   

- Thành viên BCĐ triển khai TH Đề án theo QĐ 

514/QĐ-UBND ngày 18/2/2021 của UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ CTMTQG tỉnh theo QĐ 

499/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh;                             

- Phòng LĐTBXH-DT các huyện;  

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng thuộc Ban;  

- Lưu: VT. 

        TRƯỞNG BAN 

        

 

 

 

 

       Vi Minh Tú 
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