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KẾ HOẠCH
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"
trên địa bàn thị trấn Mường Khương, năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày ngày 18/3/2021 của UBND
huyện Mường Khương, về 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 II
(2021 - 2025) ” trên địa bàn huyện Mường Khương năm 2021. Uỷ ban nhân dân
thị trấn Mường Khương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án năm 2021,
cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân
vùng đồng bào 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, thay đổi hành vi trong hôn nhân của đồng
bào dân tộc thiểu số nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết
thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực trong vùng dân tộc
thiểu số trên địa bàn.
2. Yêu cầu
Các hoạt động thực hiện nội dung, nhiệm vụ của Đề án phải bán sát chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và
gia đình.
Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, phổ biến pháp
luật, vận động, tư vấn, can thiệp, hỗ trợ … nhằm nâng cao nhận thức thay đổi hành
vi, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia của cộng đồng,
nhất là các thôn có tỷ lệ hoặc nguy cơ tảo hôn, hôn nhận cận huyết thống cao.
Lồng ghép, kết hợp các hoạt động có liên quan được triển khai tại thôn bản,
đamt bảo không chồng chéo, tiết kiệm hiệu quả giúp người dân hiểu được tác hại,
hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, kịp thời ngăn ngừa các
trường hợp vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình.
Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giưa các ban ngành đoàn thể, thôn abnr có
liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện.
II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG
1. Phạm vi: Đề án được thực hiện tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị
trấn.

2. Đối tượng
Người dân tộc thiểu số, trong đó tập trung và nhóm phụ huynh có con dưới
18 tuổi, nhóm nam nữ vị thành niên, thanh niên.
Các tổ chức đoàn thể, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố người có uy tín
trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia tuyên truyền.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Thu thập thông tin, số liệu liên quan đến thực trạng tảo hôn, hôn
nhân cận huyết thống
a, Các hoạt động chủ yếu
Thu thập thông tin số liệu về thực trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống
của các dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Thu thập thông tin, số liệu liên quan theo định kỳ hàng năm.
b, Phương thức thực hiện
Bộ phận thực hiện: Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Bộ phận phối hợp: Các ban ngành, trưởng thôn có liên quan.
c, Thời gian thực hiện: Năm 2021-2022
2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi
hành vi trong hôn nhân
a, Các hoạt động chủ yếu
Lồng ghép các họat động tuyên truyền với họat động giao lưu văn hóa, hoạt
động hòa giải tại cộng đồng, các cuộc họp, hội nghị; hoạt động ngoại khóa trong
trường.
Phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện tốt các hương ước, quy ước. Đề
cao và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, trưởng thôn, người có uy
tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện tuyên truyền, vận dộng đồng
bào xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.
b, Phương thức thực hiện
Bộ phận thực hiện: Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Bộ phận phối hợp: Các ban ngành có liên quan
c, Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năn tiếp theo
3. Cử các đại biểu tham dự Hội nghị tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân
cận huyết thống và Đề án 1898
Nội dung: Tuyên tuyền về Đề án 498; Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật
phòng, chống bạo lực gia đình, Luật phòng chống mua bán người; Quyết định số
498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Giảm
thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”; Chỉ thị 33-CT/TU ngày 30/10/2017 của
Tỉnh ủy Lào Cai, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cấp ủy, chính quyền
các cấp trong việc phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn
tỉnh Lào Cai; Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 02/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng
bộ huyện về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc phòng, chống tảo
hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Mường Khương giai đoạn 2017-

2025; Luật Bình đẳng giới; các quy định vi phạm về tảo hôn, hôn nhân cận huyết
thống; Hướng dẫn, triển khai các hoạt động phù hợp với 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 những hủ tục lạc hậu và phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.
Thời gian: Khi cấp trên tổ chức Hội nghị
4. Cung cấp tài liệu, sản phẩm truyền thông liên quan đến tảo hôn và
hôn nhân cận huyết thống.
Thực hiện cấp phát tài liệu khi cấp trên cung cấp ấn phẩm.
5. Hoạt động chỉ đạo, quản lý
Nội dung: Tăng cường quản lý, kiểm tra, phát hiện sớm các trường hợp có
nguy cơ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống để có biện pháp kịp thời ngăn ngừa
và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình.
Thời gian thực hiện: Cả năm 2021.
Sản phẩm đạt được: Báo cáo kết quả triển khai thực hiện.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện kế hoạch năm 2021 được bố trí theo quy định Luật Ngân
sách nhà nước.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công chức Văn phòng- thống kê phụ trách công tác Dân tộc
Chủ trì phối hợp với các ban ngành, đoàn thể triển tổ chức khai thực hiện Kế
hoạch theo chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa
phương. Lập dự toán kinh phí tham mưu UBND thị trấn chỉ đạo tổ chức thực hiện.
2. Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Theo dõi việc đăng ký kết hôn của các cặp vợ chồng, phát hiện sớm và có
các biện pháp xử lý các cặp chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn nhưng đã chung sống
như vợ chồng (tảo hôn) theo quy định của pháp luật; xây dựng kế hoạch lồng ghép
tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý và phổ biến giáo dục pháp luật, đưa nội
dung tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vào công tác tuyên truyền pháp
luật của đơn vị.
3. Công chức Tài chính - kế toán
Tham mưu UBND thị trấn bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch tuyên
truyền, tổ chức các hội nghị cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
4. Công chức Văn hóa-Xã hội
Triển khai thực hiện các Chương trình giảm nghèo bền vững, chính sách hỗ
trợ an sinh xã hội, chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tuyên truyền tình
trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Triển khai thực hiện các Chương trình về xây dựng, bảo tồn và phát huy các
giá trị văn hóa mang bản sắc dân tộc.
Xây dựng các chương trình tuyên truyền, đưa nội dung tác hại, hệ lụy của
tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên loa phát thanh.
Phối hợp với các ngành không xét danh hiệu gia đình văn hóa đối với các

gia đình để xảy ra tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết.
5. Công an
Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý lưu trú,
tạm trú theo quy định. Thường xuyên nắm tình hình và theo dõi những trường hợp
tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, những trường hợp sống ở với nhau như vợ
chồng chưa đăng ký kết hôn, tham mưu có các biện pháp xử lý kịp thời theo quy
định của pháp luật.
6. Trạm Y tế
Chủ trì, phối hợp với các ngành, phân công cán bộ phụ trách theo dõi về tình
trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống liên quan đến sinh sản và chất lượng
dân số.
Thường xuyên tổng hợp đầy đủ thông tin những trường hợp sinh đẻ không
đủ tuổi theo quy định và sinh con thứ 3 trở lên, gửi về văn phòng tổng hợp báo cáo
UBND xã để có biện pháp xử lý kịp thời theo quy định.
Phối hợp với UBND thị trấn trong công tác tuyên truyền sức khỏe sinh sản,
Hôn nhân và gia đình.
7. Các đơn vị trường đóng trên địa bàn
Đưa nội dung tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vào các hoạt động giáo
dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa cho học sinh. Có các biện pháp phát
hiện sớm, ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là học sinh
đồng bào dân tộc thiểu số.
Phối hợp với các ngành tuyên truyền pháp luật về hôn nhân và gia đình, sức
khỏe sinh sản vị thành niên.
8. Nhiệm vụ phụ trách các thôn, tổ dân phố: Thực hiện theo Quyết định
số 26-QĐ/ĐU ngày 24/02/2021 của Đảng uỷ thị trấn Mường Khương về việc phân
công cán bộ công chức phụ trách các thôn, tổ dân phố.
9. Chế độ báo cáo
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng (trước ngày 9/6), báo cáo năm
(trước 29/11) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu về UBND thị trấn (qua Công
chức Văn phòng- thống kê phụ trách công tác dân tộc) tổng hợp, báo cáo huyện
theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch 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 20212025"năm 2021 trên địa bàn thị trấn Mường Khương./.
Nơi nhận:
- Phòng dân tộc;
- TT. ĐU, HĐND, UBND TT;
- MTTQ và các đoàn thể;
- Các cán bộ, công chức;
- Lưu: VT.
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