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Số:1702 /KH-UBND

Bảo Lâm ngày 12 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và
hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”
trên địa bàn huyện Bảo Lâm giai đoạn 2021-2025

Căn cứ Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Thủ
Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn
nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025";
Căn cứ Kế hoạch số 444 /KH-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Cao Bằng về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn
nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng,giai
đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn II).
Thực hiện Kế hoạch số 220 /KH-BDT ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Ban
Dân tộc về việc Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận
huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” theo Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chiń h phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021.
Uỷ ban nhân dân huyện lập kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng
tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa
bàn huyện Bảo Lâm giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II) như sau:
I. MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU
1. Mục đích
Nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của
Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 498/QĐ- TTg. Kế
hoạch số 444 /KH- BCĐ ngày 2 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao
Bằng về thực hiện Đề án “ Giảm thiểu tình trạng Tảo hôn, Hôn nhân cận huyết
thống trong đồng bào dân tộc thiểu số” giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh;
Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân và cộng đồng
xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số, việc thực hiện các qui định của pháp luật về
hôn nhân và gia đình. Từ đó xóa bỏ tập tục lạc hậu, thay đổi hành vi trong hôn nhân
của người dân, góp phần giảm thiểu tình trạng nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết
thống, nâng cao chất lượng dân số.
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2. Yêu cầu
- Thực hiện đúng đường lối đổi mới của Đảng, chấp hành chính sách Pháp
luật Nhà nước về Luật Hôn nhân và gia đình, bám sát,thực hiện tốt các nội dung
nhiệm vụ của Đề án “ Giảm thiểu tình trạng Tảo hôn, Hôn nhân cận huyết thống
trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021- 2025”;
- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, truyền thông,
phổ biến pháp luật, vận động tư vấn, can thiệp, hỗ trợ và huy động sự tham gia của
cộng đồng trong xã hội .. nhằm nâng cao nhận thức để thay đổi hành vi trong hôn
nhân;
- Nội dung triển khai, tài liệu tuyên truền phổ biến phải đầy đủ chính xác và
kịp thời; Hình thức và biện pháp triển khai dễ hiểu, dễ tiếp cận nội dung phù hợp
với từng đối tượng, từng vùng của địa phương;
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra phát hiện kịp thời, ngăn chặn các
đối tượng vi phạm pháp luật liên quan tới hôn nhân và gia đình. Phân công nhiệm
vụ cụ thể từng thành viên ban chỉ đạo phụ trách các thôn xóm phối hợp cùng tổ tư
vấn tại địa bàn thực hiện Đề án có hiểu quả.
II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN.
1. Phạm vi:
Trên địa bàn toàn huyện.
2. Đối tượng:
Thanh niên, vị thành niên, cha mẹ của thanh niên người dân tộc thiểu số
chưa kết hôn; cán bộ cơ sở tham gia tuyên truyền, ngăn ngừa tảo hôn và kết hôn
cận huyết thống trên địa bàn; già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào
dân tộc thiểu số và các tổ chức cá nhân tham gia thực hiện đề án.
3. Thời gian thực hiện đề án
Từ quí IV năm 2021 và những năm tiếp theo.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ
1. Tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho Ban chỉ đạo xã, các
thành viên tổ tư vấn tại các thôn bản, và trường phổ thông cơ sở bán trú trong
toàn huyện.
- Phương thức thực hiện. Phòng Dân tộc huyện phối hợp cùng Ban chỉ đạo
xã tổ chức thực hiện. (ấn định ngày mở hội nghị tập huấn, phô tô tài liệu phục vụ
hội nghị)
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- Nội dung: Xây dựng kế hoạch,triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch, cung
cấp thông tin, kỹ năng tuyên truyền.
+ Hướng dẫn triển khai các hoạt động phù hợp với các yếu tố về văn hóa,
giới, lứa tuổi, dân tộc để tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức vận động xóa
bỏ những tập tục lạc hậu lối thời và ngăn ngừa hạn chế tảo hôn, hôn nhân cận
huyết thống.
+ Tuyên truyền vận động qua các hội nghị tuyên truyền và phổ biến giáo dục
pháp luật qua các hội nghị tư vấn miễn phí tại cộng đồng các cuộc hội nghị sinh
hoạt của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể hoạt động ngoại khóa trong trường học các
câu lạc bộ, các tổ nhóm.
+ Đề cao phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, trưởng thôn, bản,
người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các hoạt động tuyên
truyền vận động đồng bào xóa bỏ thủ tục lạc hậu ngăn chặn nặn tảo hôn, hôn nhân
cận huyết thống.
+ Tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật Phòng
chống bạo lực gia đình, nguyên nhân, hệ luỵ, tác hại của Tảo hôn, Hôn nhân cận
huyết cho người dân trong địa bàn.
+ Ban chỉ đạo cấp xã xem xét sửa đổ bổ sung một số điều về bản qui ước,
hương ước sao cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2021
2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động, tư vấn nâng cao nhận
thức, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số trong hôn nhân về tảo
hôn hôn nhân cận huyết thống
- Các hoạt động
+ Tổ chức thành lập nhóm liên gia đình trợ giúp phát triển kinh tế gắn với
xây dựng đời sống văn hóa, phù hợp các yếu tố về văn hóa, giới, lứa tuổi và dân tộc
để tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, vận động xóa bỏ tập tục không phù
hợp và ngăn ngừa hạn chế tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.
+ Nội dung: Tuyên truyền, vận động thông qua hội nghị tuyên truyền phổ
biến pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí tại cộng đồng, lưu động tại thôn bản và
gia đình, cá nhân có nguy cơ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Lồng ghép với các
hoạt động giao lưu văn hóa, lễ hội, các cuộc họp thôn, xóm và các buổi sinh hoạt
của các chi hội tổ chức đoàn thể, hoạt động ngoại khóa trong trường học các câu
lạc bộ các tổ, nhóm. Đề cao và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị- xã hội,
già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia hoạt

4
động tuyên truyền, vận động đồng bào xóa bỏ những hủ tục lạc hậu và phòng
chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.
- Phương thức hoạt động: Phòng Dân tộc phối hợp cùng Ban chỉ đạo của các
xã, thị trấn chỉ đạo các bộ phận, cơ quan đơn vị, các tổ tư vấn, câu lạc bộ và cá
nhân liên quan tổ chức thực hiện.
3. Tài liệu tuyên truyền:
- Hỏi đáp về Luật hôn nhân và gia đình.
- Kết hôn trái pháp luật và xử lý vi phạm
- Hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.
- Một số kỹ năng trong tuyên truyền và tư vấn.
- Các văn bản liên quan: Kế hoạch số 444/KH- UBND ngày 02 tháng 3 năm
2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình
trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” trên địabàn
tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021 -2025 (giai đoạn II).
4. Quản lý, kiểm tra đánh giá sơ kết, tổng kết thực hiện đề án
- Đưa mục tiêu nhiệm vụ thực hiện Luật hôn nhân và gia đình; phòng chống
tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội hàng năm của cấp ủy và chính quyền các cấp.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các
trường hợp vi phạm pháp luật.
- Tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, khen thưởng động viên tập thể, các
nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện đề án.
- Ban chỉ đạo cấp huyện chỉ đạo Phòng Dân tộc và Ủy ban nhân dân các xã
triển khai tổ chức thực hiện nội dung kế hoạch này.
5. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực Đề án“ Giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết
thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” giai đoan II theo qui định hiện hành.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Kế hoạch này Ủy ban nhân dân huyện giao cho Phòng Dân tộc
huyện Bảo Lâm phối hợp cùng Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai
và thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch số 444 /KH-UBND ngày 02 tháng 3 năm
2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình
trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa
bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn II).
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2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ theo kế hoach này, kiện toàn,
thành lập Ban chỉ đạo cấp xã, tổ tư vấn pháp luật và các câu lạc bộ trong trường
học, Đoàn thanh niên để thực hiện Quyết định số 498/ QĐ- TTg của Thủ Tướng
chính Phủ trên địa bàn các xã đạt hiệu quả.
3. Ban chỉ đạo thực hiện Đề án của các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm
tra, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm Pháp luật
về Hôn nhân và gia đình. Đưa mục tiêu nhiệm vụ thực hiện Luật Hôn nhân và gia
đình, phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vào chương trình, kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.
4. Ủy ban nhân dân xã, thực hiện nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết theo
định kỳ, đánh giá thực chất trong quá trình thực hiện đề án tại địa phương, báo cáo
về Ban chỉ đạo cấp huyện qua Phòng Dân tộc để tổng hợp báo cáo Ban Dân tộc
theo qui định.
Căn cứ các nội dung trong Kế hoạch, đề nghị các đơn vị liên quan, UBND
các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả./.
Nơi nhận:
- Ban Dân tộc tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng Dân tộc (thực hiện);
- UBND xã, thị trấn (thực hiện);
- Lưu: VT, DT.
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Nông Văn Lương

