
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN DÂN TỘC 

 

Số:          /BDT-TTPL 

V/v chọn đại diện lãnh đạo cơ 

quan, đơn vị tham gia Ban chỉ đạo 
thực hiện mô hình về tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết thống trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

Trà Vinh, ngày       tháng 4 năm 2022 

 

       
     Kính gửi: 

- Phòng Dân tộc huyện Duyên Hải; 
- Ủy ban nhân dân xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải.   

 

Căn cứ Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 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 dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”; 

Căn cứ Công văn số 1560/UBND-KGVX ngày 28/4/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch số 32/KH-BDT ngày 26/4/2021 của 
Ban Dân tộc tỉnh về 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 tỉnh Trà Vinh 
giai đoạn 2021-2025” (Giai đoạn II); 

Căn cứ Công văn số 1091/UBND-KGVX ngày 22/3/2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc phê duyệt 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 tỉnh Trà Vinh năm 2022; 

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-BDT ngày 01/3/2022 của Ban Dân tộc tỉnh 
về 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 tỉnh Trà Vinh 
năm 2022.  

Để có cơ sở ban hành Quyết định Ban chỉ đạo thực hiện mô hình điểm về 

tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Ban 
Dân tộc tỉnh đề nghị Phòng Dân tộc huyện Duyên Hải phối hợp với Phòng Lao 

động Thương binh và xã hội, Tư pháp, Hội Liên hiệp phụ huyện và Ủy ban nhân 
dân xã Ngũ Lạc cử đại diện lãnh đạo tham gia thành viên Ban chỉ đạo thực hiện 

mô hình điểm về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số năm 2022 (Đối với các phòng cử 01 lãnh đạo tham gia thành viên , 

đối với Ủy ban nhân dân xã cử 01 lãnh đạo và 01 công chức tham gia thành 
viên). Đồng thời, Phòng Dân tộc huyện tổng hợp danh sách các thành viên tham 

gia Ban chỉ đạo gửi về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 18/4/2022 theo biểu mẫu 
đính kèm. 
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Rất mong sự quan tâm phối hợp của các đơn vị liên quan để Ban Dân tộc 

tỉnh ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo đúng quy định./. 

 

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

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 
 
 

 

  Thạch Mu Ni 
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DANH SÁCH  
THAM GIA THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

 MÔ HÌNH TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG 
 

Số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Ghi chú 

     

     

     

     

     

 

Người lập bảng               Thủ Trưởng đơn vị 
                                                                              (Ký tên, đóng dấu) 
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