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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” trên địa bàn  

xã Vũ Muộn năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 16/5/2022 của UBND huyện 

Bạch Thông về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhận cận 

huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn 

huyện Bạch Thông năm 2022; 

UBND xã Vũ Muộn xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình 

trạng tảo hôn và hôn nhận cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 

2021-2025” trên địa bàn xã Vũ Muộn năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ, kế hoạch thực 

hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhận cận huyết thống trong 

vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn xã Vũ Muộn năm 2022. 

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người 

dân vùng dân tộc thiểu số trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hôn 

nhân và gia đình. Tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm phòng, chống có hiệu 

quả tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất 

lượng dân số và nguồn nhân lực cho vùng dân tộc thiểu số. 

2. Yêu cầu: 

- Các hoạt động triển khai phải đảm bảo tính khả thi, có trọng tâm, trọng 

điểm phù hợp với địa phương. Đồng thời, phải bám sát chủ trương, đường lối 

của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình. 

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan trong tổ chức, 

triển khai thực hiện kế hoạch; kết hợp, lồng ghép có hiệu quả với các chương 

trình, chính sách trong việc triển khai các nội dung của Đề án trên địa bàn vùng 

dân tộc thiểu số. 

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các 

trường hợp vi phạm pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình. 

II. NỘI DUNG 



1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, phổ biến 

giáo dục pháp luật liên quan đến hôn nhân và gia đình cho đồng bào dân 

tộc thiểu số. 

- Nội dung: Tuyên truyền phổ biến pháp luật về hôn nhân, phòng ngừa tảo 

hôn và hôn nhân cận huyết thống như: Luật hôn nhân và Gia đình, Luật trẻ em, 

Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới, dân số và Gia đình; 

Các văn bản liên quan đến công tác triển khai thực hiện Đề án; tuyên truyền về 

tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Triển khai các hoạt động phù 

hợp với yếu tố văn hoá, giới, lứa tuổi và dân tộc để tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức, thay đổi hành vi, vận động xoá bỏ những hủ tục lạc hậu; ngăn ngừa, hạn 

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

thiểu số. 

- Hình thức: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; duy 

trì, xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục thông tin, phổ biến pháp 

luật về phòng, chống tảo hôn, hôn nhận cận huyết thống… trên Cổng thông tin 

điện tử của xã, Đài truyền thanh cấp xã; tổ chức các hoạt động tư vấn, trợ giúp 

pháp lý miễn phí tại cộng đồng, thôn bản, tổ dân phố, lồng ghép các hoạt động 

tuyên truyền, vận động với các hoạt động giao lưu văn hoá, lễ hội, hoạt động 

hoà giải tại cộng đồng; các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của chính quyền, đoàn 

thể, hoạt động ngoại khoá trong các trường học, các câu lạc bộ, tổ nhóm. 

- Thời gian thực hiện: Từ quý I đến quý IV năm 2022. 

- Cơ quan thực hiện: Công chức Văn hóa - xã hội, Cán bộ phụ trách Đài 

truyền thanh xã; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã thực hiện lồng 

ghép vào các chương trình, chính sách để tổ chức tuyên truyền cho phù hợp. 

2. Công tác chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đánh giá và tổng kết 

- Nội dung: Chỉ đạo tổ chức các hoạt động thực hiện phòng, chống nạn tảo 

hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa 

bàn huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý 

các trường hợp vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình và tổng kết để đánh 

giá việc thực hiện Đề án. 

- Cơ quan thực hiện: Công chức Văn hóa - xã hội phối hợp với các đơn vị 

liên quan hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai 

thực hiện Đề án; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện theo quy 

định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách công tác Lao động - Thương binh 

và xã hội 

Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các hoạt động theo 

kế hoạch phê duyệt, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đánh giá kế hoạch 

thực hiện Đề án; Tham mưu báo cáo UBND xã chỉ đạo thực hiện những nội 



dung vượt thẩm quyền và đánh giá kết quả thực hiện Đề án năm 2022 theo quy 

định. 

2. Công chức Tài chính - Kế toán 

Tham mưu bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch năm 2022 theo 

quy định của Luật Ngân sách nhà nước (khi có nhu cầu). 

3. Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường triển khai chính sách hỗ trợ, 

trợ giúp pháp lý miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tham mưu cho Hội 

đồng PBGDPL lựa chọn địa bàn tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật liên quan 

đến hôn nhân và gia đình cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

4. Công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách công tác Văn hóa-Thông tin 

Chỉ đạo, hướng dẫn các thôn đưa các quy định về tảo hôn và kết hôn cận 

huyết thống vào trong hương ước, quy ước của khu dân cư. Đưa các quy định về 

phòng, chống, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong các thiết chế văn hoá, 

tiêu chuẩn khu dân cư văn hoá, gia đình văn hoá, xã đạt chuẩn văn hoá nông 

thôn mới làm tiêu chí bình xét hàng năm.  

5. Trường Tiểu học và THCS 

Chỉ đạo đưa nội dung giáo dục giới tính, các quy định pháp luật về hôn 

nhân và gia đình, tác hại, hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết vào tuyên 

truyền, giáo dục trong hệ thống trường học, tăng cường các hoạt động ngoại 

khoá, sinh hoạt đoàn, đội để nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật về hôn nhân 

và gia đình đối với học sinh, đặc biệt là học sinh người dân tộc thiểu số vùng đặc 

biệt khó khăn. 

6. Trạm y tế xã 

Thực hiện lồng ghép các hoạt động tư vấn, can thiệp y tế và các chương 

trình kế hoạch hoá gia đình để thực hiện các nhiệm vụ của đề án, góp phần giảm 

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

7. Cán bộ không chuyên trách trách Đài truyền thanh  

Phối hợp với các ngành, đoàn thể xã đẩy mạnh các hoạt động thông tin, 

tuyên truyền, giáo dục nhằm hạn chế, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số 

8. Đề nghị UBMTTQ xã, Hội liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCSHCM, Hội 

cựu chiến binh, Hội Nông dân xã  

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành phối hợp với các đơn vị liên quan 

lồng ghép, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nâng cao kiến thức, kỹ 

năng, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, hội viên, cộng đồng trong việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nhằm ngăn chặn đẩy lùi 

tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 

9. Các thôn trên địa bàn xã 



Căn cứ nội dung kế hoạch, tổ chức triển khai, tuyên truyền sâu rộng tới 

toàn thể bà con nhân dân tại các thôn, bản; vận động Nhân dân chấp hành tốt các 

quy định pháp luật của Nhà nước về Hôn nhân gia đình. 

Trên đây là 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” trên địa bàn 

xã Vũ Muộn năm 2022, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện ./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- TT Đảng ủy xã 

- Uỷ ban MTTQ xã và các đoàn thể; 

- Công chức chuyên môn; 

- Trạm y tế xã; 

- Trường TH&THCS; 

Gửi bản giấy: 

- 10 thôn; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đàm Thị Hành 
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