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Kính gửi: Phòng Dân tộc các huyện, thành phố 

 
   

Căn cứ Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu 
số giai đoạn 2018 -2025”; 

Căn cứ Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính 
phủ Công văn số 4179/UBND-VX ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt Kế hoạch số 19/KH-BDT ngày 09/12/2015 của Ban Dân tộc về thực hiện 
Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng 

bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015-2020. 

Để có cơ sở tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật trong đồng 

bào dân tộc thiểu số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Ban Dân tộc tỉnh đề nghị Phòng Dân tộc các huyện, thành phố phối hợp 

với UBND các xã, phường lập danh sách đại biểu mời dự Hội nghị, cụ thể như 
sau: 

- Lựa chọn đại biểu các năm qua chưa được Ban Dân tộc mời dự Hội 

nghị, số đại biểu mời dự theo các Quyết định dưới đây không được trùng lặp. 

- Không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. 

* Chỉ tiêu phân bổ số lượng đại biểu cụ thể từng Quyết định như sau: 

1.Thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng 
dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 -2025” và Công văn số 3749/UBND-KGVX 

ngày 10/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch số 
23/KH-BDT ngày 10/9/2018 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh: 

- Thành phần: đại diện đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ ấp, khóm, xã, 
các cá nhân có liên quan thực hiện Đề án gồm Hội viên Hội phụ nữ, Hội Nông 

dân,.... 

Thực hiện mô hình tại các xã: Hiếu Tử (Tiểu Cần), Thạnh Hòa Sơn (Cầu 

Ngang), Châu Điền (Cầu Kè), Hàm Giang (Trà Cú), Đôn Châu (Duyên Hải, 
Bình Phú (Càng Long). 

- Số lượng: mỗi xã 50 đại biểu. 
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2. Thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ; Công văn số 1560/UBND-KGVX ngày 28/4/2021 của 
UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch số 32/KH-BDT ngày 26/4/2021 của 

Ban Dân tộc về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn 
nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh giai đoạn 2021-2025” (Giai đoạn II): 

2.1. 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 về tảo hôn và hôn 
nhân cận huyết thống. 

- Thành phần: Thanh niên, người chưa thành niên từ đủ 10 tuổi trở lên, cả 
nam và nữ ở vùng dân tộc thiểu số; Phụ huynh học sinh, cha, mẹ của nam, nữ 
thanh niên, người chưa thành niên từ đủ 10 tuổi trở lên là người dân tộc thiểu số; 

Cán bộ cơ sở tham gia tuyên truyền, ngăn ngừa tảo hôn và kết hôn cận huyết 
thống ở vùng dân tộc thiểu số; các hội, đoàn thể ấp, Trưởng ban nhân dân, người 

có uy tín, chức sắc, chức việc vùng dân tộc thiểu số là các đối tượng không 
hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn các huyện, thành phố. 

* Số lượng: Mỗi huyện, thành phố 50 đại biểu. 

2.2. Tổ chức tọa đàm: tại xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải. 

- Thành phần: Cán bộ cơ sở tham gia tuyên truyền, ngăn ngừa tảo hôn và 
kết hôn cận huyết thống ở vùng dân tộc thiểu số; các hội, đoàn thể ấp, Trưởng 

ban nhân dân, người có uy tín, đại diện người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. 

* Số lượng: 50 đại biểu. 

2.3. Xây dựng 01 mô hình điểm: tổ chức tại xã Ngũ Lạc, huyện Duyên 
Hải. 

- Thành phần: Cán bộ cơ sở tham gia tuyên truyền, ngăn ngừa tảo hôn và 
kết hôn cận huyết thống ở vùng dân tộc thiểu số; các hội, đoàn thể ấp, Trưởng 
ban nhân dân, người có uy tín, đại diện người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. 

* Số lượng: 50 đại biểu. 

Ban Dân tộc tỉnh đề nghị Phòng Dân tộc các huyện tổng hợp danh sách 
(đính kèm mẫu) gửi về Ban Dân tộc trước ngày 22/3/2022 và gửi file mềm theo 

địa chỉ: tntan.bdt@travinh.gov.vn để Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tuyên 

truyền đúng quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban lãnh đạo; 
- Lưu: VT, TTPL. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 
 

 
 

 

  Thạch Mu Ni 
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DANH SÁCH ĐẠI BIỂU DỰ HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, 

PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT TRONG ĐỒNG BÀO  

DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2022 

 

S
Số 

TT 

Họ và tên Thành 
phần 

Chức vụ Đơn vị công 
tác hoặc địa 

chỉ thường 
trú 

     

     

     

     

     

     

 

Người lập biểu                Ký tên, đóng dấu 

                                                                                  (Phòng Dân tộc huyện) 
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