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BÁO CÁO    

Kết quả 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” 6 tháng đầu năm 2022 

 

Thực hiện Văn bản số 841/UBND-VP ngày 17 tháng 5 năm 2022 của UBND 

huyện Bạch Thông về việc Báo cáo kết quả 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 huyện 6 tháng đầu năm 2022. UBND xã Vũ Muộn  báo 

cáo kết quả cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

1. Tổng số hộ, số khẩu; số hộ nghèo, cận nghèo; tổng số dân tộc trên 

địa bàn 

- Tổng số hộ: 434 với 1.698 nhân khẩu, trong đó số hộ dân tộc thiểu số  là 

430 với 1.680 khẩu. 

- Hộ nghèo: 169 hộ chiếm 38,94% , hộ cận nghèo: 25 hộ chiếm 5,7% 

- Xã có 4 dân tộc chủ yếu (Tày, Dao, Nùng, Kinh) và một số ít dân tộc 

khác sống xen kẽ tại các thôn bản, trong đó dân tộc Tày chiếm đa số. 

2. Thực trạng tảo hôn và hôn nhân cân huyết thống trên địa bàn 

 Với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị cơ sở luôn chú trọng mục tiêu 

phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh gắn với việc đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, do vậy trong 6 tháng đầu 

năm 2022 địa phương không để xảy ra tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống. 

- Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống: Không 

- Số lượng các trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống: Không 

(Thống kê, tổng hợp số liệu liên quan theo biểu mẫu gửi kèm) 

- Thực trạng nhận thức của nhân dân trong việc tảo hôn, kết hôn cận huyết 

thống: Công tác tuyên truyền về Luật hôn nhân  được thực hiện thường xuyên 

tại các buổi họp thôn và việc tiếp cận các nguồn thông tin về những kiến thức 

pháp luật quy định tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ngày càng đa dạng do đó 

người dân nhận thức rõ về những hậu quả của việc tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống gây ra. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 



- Đơn vị đã xây dựng Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 27/5/2022 Kế 

hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạngtảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025”. 

- UBND xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với các ban ngành, 

đoàn thể xã tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân tại các thôn 

bản có nguy cơ tảo hôn cao; vận động nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số chấp 

hành nghiêm pháp luật liên quan đến hôn nhân và gia đình cũng như tác hại của 

việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ảnh hưởng đến chất lượng dân số. 

 2. Công tác tuyên truyền vận động 

- Triển khai tuyên truyền Bộ tài liệu phổ biến về tảo hôn, hôn nhân cận 

huyết thống do Bộ tư pháp xây dựng tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh xã 

03 lượt. 

- Triển khai thực hiện đề án, các bộ phận chuyên môn có liên quan, các 

ban ngành đoàn thể nói chung và các khu dân cư có đông đồng bào DTTS nói 

riêng đã quan tâm tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, công chức, hội viên và nhân 

dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản pháp luật trong lĩnh vực 

hôn nhân và gia đình, Luật trẻ em, các quy định xử lý vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, công tác kế hoạc hóa gia 

đình....Hình thức thông tin tuyên truyền cũng được đa dạng hóa, ngoài kết hợp 

lồng ghép các buổi sinh hoạt dân cư còn thông qua các buổi nói chuyện, tọa 

đàm, hệ thống loa truyền thanh của xã... 

- UBND xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền 

phổ biến pháp luật về quyền trẻ em, Luật trẻ em, Luật hôn nhân và gia đình các 

quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống, công tác kế hoạch hóa gia đình đến 10/10 thôn tại các buổi họp thôn. 

3. Đánh giá chung 

Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn xã không có tình trạng tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống.  Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” đã tác động tích 

cực đến việc đề cao vai trò của gia đình, xã hội, góp phần giũ gìn những chuẩn 

mực giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc của địa phương. 

- Trong quá trình thực hiện Đề án có những thuận lợi, khó khăn sau: 

* Về thuận lợi: 

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

vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” năm 2022 trên địa bàn luôn nhận 

được sự quan tâm chỉ đạo của cấp Ủy, chính quyền địa phương sự phối hợp hỗ 

trợ của các ban ngành đoàn thể, của các thôn. 

Điều kiện kinh tế - xã hội và trình độ nhận thức của người dân được nâng 

cao do tiếp cận được phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội phổ rộng góp 



phần giảm và tiến tới không có tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên 

địa bàn 

* Những tồn tại, hạn chế; khó khăn, vướng mắc: Chưa có nguồn kinh phí 

nhà nước cấp và nguồn kinh phí địa phương để thực hiện Đề án. 

III. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm, đề xuất kiến, 

nghị  

1. Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Đề án  

- Phương hướng:  

+ Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các cấp, các tổ chức đoàn thể đối với 

việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về hôn nhân và gia đình; tạo sự thống nhất cao về nhận thức của cán 

bộ, đảng viên, nhân dân trong triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo 

dục, ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 

+ Đẩy mạnh và đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục về hôn nhân 

và gia đình; chú trọng lựa chọn nội dung trọng tâm, sát với thực tiễn và nhận 

thức của đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung vào nhóm đối tượng phụ nữ, thanh, 

thiếu niên. 

+ Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia 

đình nhất là đối tượng cán bộ, đảng viên, xử phạt hành chính kết hợp với xử 

phạt theo hương ước, quy ước thôn. 

2. Đề xuất, kiến nghị: Không có. 

Trên đây là báo cáo việc triển khai 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” 6 tháng đầu năm 2022 của UBND xã Vũ Muộn./. 

 
Nơi nhận:  

Gửi bản điện tử: 

- VP HĐND-UBND huyện; 

- Thường trực Đảng ủy - HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đàm Thị Hành 
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