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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Vinh, ngày      tháng 02 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

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

trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021–2025 (giai đoạn II)” 

 
 

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 1721/UBDT-DTTS ngày 09/12/2020 của Ủy ban Dân 

tộc về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của 

Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II); 

Thực hiện Công văn số 5075 ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ (giai đoạn II); 

Căn cứ vào điều kiện cụ thể thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh ban hành Kế hoạch 

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 tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II), 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- 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 số 498/QĐ-TTg nhằm nâng cao ý 

thức pháp luật chuyển đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số, 

giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống góp phần nâng cao chất 

lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số. 

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người 

dân vùng dân tộc thiểu số trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân 

và gia đình. 

- Tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực chất 

lượng cao vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu: 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=498/QĐ-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Các hoạt động thực hiện nội dung, nhiệm vụ của Đề án phải bám sát chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Hôn nhân và 

gia đình năm 2014 và Nghị định số 126/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình. 

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, phổ biến pháp 

luật; truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật...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 ở địa bàn vùng dân tộc thiểu số có tỷ lệ nguy cơ tảo hôn, hôn nhân cận huyết 

thống cao. 

- Đề cao trách nhiệm và huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các 

ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Đoàn 

Thanh niên, hội liên hiệp phụ nữ, bộ đội biên phòng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên 

truyền viên, cộng tác viên, Trưởng ấp, chức sắc, chức việc, người có uy tín trong 

đồng bào dân tộc thiểu số tham gia công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp 

luật về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Trẻ em, Luật Phòng, chống bạo lực gia 

đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Dân số và các văn bản có liên quan đến triển khai 

thực hiện Đề án. 

- Tổ chức biên soạn tài liệu liên quan đến Luật Hôn nhân và Gia đình, phụ 

nữ, trẻ em, bình đẳng giới, dân số ... để tuyên truyền Đề án một cách hiệu quả. 

- Xây dựng, triển khai nhân rộng mô hình điểm và các mô hình chuyên đề 

“can thiệp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”. 

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá sơ, tổng kết, kịp thời phát 

hiện, ngăn ngừa và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan về hôn nhân 

và gia đình. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các đơn vị, tổ 

chức có liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện Đề án. 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Phạm vi thực hiện: 

- Thực hiện trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

- Chọn 01 mô hình điểm tại Ủy ban nhân dân xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải. 

Dự kiến triển khai thí điểm trong năm 2022, sau đó tổ chức đánh giá, rút kinh 

nghiệm và nhân rộng những năm tiếp theo. 

2. Đối tượng: 

- Thanh niên, vị thành niên là người dân tộc thiểu số chưa đến tuổi kết 

hôn, hôn nhân cận huyết thống giữa nam và nữ trong họ hàng, thân tộc chưa 

qua 03 thế hệ. 
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- Phụ huynh học sinh, cha, mẹ của nam, nữ thanh niên trong độ tuổi vị thành 

niên. 

- Cán bộ, giáo viên trường học tham gia công tác tuyên truyền, ngăn ngừa tảo 

hôn và kết hôn cận huyết thống. 

- Cán bộ, công chức cấp xã; cán bộ cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, người có 

uy tín, Trưởng Ban Nhân dân, đoàn thể ở ấp, đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Các tổ chức, cá nhân liên quan tham gia thực hiện Đề án. 

3. Thời gian thực hiện Đề án giai đoạn II: 

 Từ năm 2021 đến năm 2025. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Khảo sát, đánh giá thực trạng và kết quả thực hiện Đề án:  

* Nội dung: 

- Khảo sát, đánh giá, xác định về nhận thức, hiểu biết và nhu cầu thông tin 

của đồng bào dân tộc thiểu số đối với các quy định của pháp luật liên quan về hôn 

nhân và gia đình. 

- Hàng năm tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, đánh giá thực trạng. Cuối 

giai đoạn tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án. 

* Phương thức thực hiện: Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn triển khai thực hiện. 

* Thời gian thực hiện: Năm 2021-2025. 

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 tình trạng tảo hôn 

và hôn nhân cận huyết thống: 

* Nội dung: 

- 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 ngăn ngừa, hạn chế tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống; 

- Tuyên truyền bằng hình thức tổ chức Hội nghị tuyên truyền; Tuyên truyền 

trực tiếp tại các buổi sinh hoạt khu dân cư và lồng ghép với các hình thức khác như: 

Pa nô, áp phích, tờ rơi, trên các phương tiện thông tin đại chúng, tọa đàm, tư vấn...; 

- Đề cao và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, Trưởng Ban 

Nhân dân ấp, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào dân tộc 
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thiểu số tham gia thực hiện tuyên truyền, vận động đồng bào xóa bỏ những hủ tục 

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

* Phương thức thực hiện: Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân 

dân, Phòng Dân tộc các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị 

trấn và các đơn vị có liên quan hướng dẫn 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. 

* Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

3. Biên soạn, cung cấp thông tin, sản phẩm tuyên truyền về hôn nhân và 

ngăn ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống: 

* Các tài liệu, sản phẩm tuyên truyền chủ yếu: 

- Tài liệu hệ thống hóa các văn bản pháp luật liên quan về hôn nhân và 

gia đình; 

- Tài liệu hướng dẫn, tìm hiểu pháp luật về hôn nhân và gia đình; về tác hại, 

hậu quả của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; 

- Những nội dung cần biết về pháp luật hôn nhân và gia đình, về tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết thống; 

- Tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình, phòng 

chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới...  

* Phương thức thực hiện: Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân 

dân, Phòng Dân tộc các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị 

trấn và các đơn vị có liên quan hướng dẫn 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. 

* Thời gian thực hiện: Hàng năm.  

4. Xây dựng, triển khai, nhân rộng mô hình điểm: 

* Nội dung: 

- Nghiên cứu, triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, tư vấn, can 

thiệp nhằm thay đổi hành vi, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và huy động 

sự tham gia của cộng đồng thực hiện ngăn ngừa, giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân 

cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tại xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải. 

- Sơ, tổng kết đánh giá thực hiện Mô hình điểm và nhân rộng. 

* Phương thức thực hiện: Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân 

dân, Phòng Dân tộc các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị 

trấn và các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai thực hiện 01 mô hình điểm ở Ủy 

ban nhân dân xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải và nhân rộng mô hình điểm trong tỉnh. 
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* Thời gian thực hiện: 

- Năm 2022 thực hiện 01 mô hình điểm.  

- Năm 2023-2025 nhân rộng các địa bàn trong tỉnh.  

5. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện Đề án. 

* Nội dung: 

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận động, tư 

vấn pháp luật liên quan đến hôn nhân và gia đình trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Cung cấp tài liệu tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận 

động, tư vấn và các sản phẩm truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan về 

hôn nhân và gia đình. 

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, giao lưu, tham quan, trao đổi học 

hỏi kinh nghiệm, nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng 

truyền thông, vận động, tư pháp liên quan về hôn nhân và gia đình. 

* Phương thức thực hiện: Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân 

dân, Phòng Dân tộc các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị 

trấn và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. 

* Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

6. Các hoạt động chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đánh giá, sơ, tổng kết thực 

hiện Đề án. 

* Nội dung: 

- Đưa mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình, Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình, phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vào trong 

chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của cấp ủy, chính 

quyền các cấp ở địa phương. 

- Xây dựng, đưa các qui định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, các quy 

định pháp luật liên quan khác, xử lý vi phạm vào hương ước, quy ước, tiêu chuẩn 

ấp văn hóa, gia đình văn hóa. 

- Hỗ trợ hoạt động tư pháp xã thực hiện quản lý, cung cấp thông tin, tư vấn 

cho các đối tượng chuẩn bị kết hôn, làm giấy đăng ký kết hôn và giấy khai sinh cho 

trẻ em tại địa bàn. 

- Phối hợp và tăng cường các hoạt động giao lưu giữa các địa phương lân cận 

và thực hiện ngăn ngừa, phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong 

đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Kiểm tra, phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật 

về hôn nhân và gia đình (xử phạt hành chính hoặc hình sự nêu gương). 
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* Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN  

1. Nguồn kinh phí: Từ ngân sách Trung ương.  

2. Tổng kinh phí thực hiện Đề án: 1.473,80 triệu đồng (Một tỷ bốn trăm bảy 

mươi ba triệu tám trăm nghìn đồng).  

(Đính kèm bảng tổng hợp kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025) 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Dân tộc tỉnh:    

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương liên quan tổ 

chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch.  

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Mô hình 

và các hoạt động của Đề án; Định kỳ, hàng năm sơ tổng kết, đánh giá kết quả thực 

hiện Đề án giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II) báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy 

ban Dân tộc theo quy định. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Chỉ đạo Phòng Dân tộc huyện, thành phố phối hợp với các phòng, ban 

ngành huyện có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai 

thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch; chỉ đạo các tổ chức 

chính trị - xã hội, trường học và các xã, ấp tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung 

kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

- Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ban Dân tộc 

tỉnh trước ngày 30/11 để Ban tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Dân 

tộc theo đúng quy định. Chế độ thông tin, báo cáo thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 01/2019/TT-UBDT ngày 31/5/2019 của Ủy ban Dân tộc quy định chế 

độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc. 

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 tỉnh Trà Vinh giai 

đoạn 2021-2025 (giai đoạn II)./.  
 

Nơi nhận: 
- UBDT; 

- UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng Dân tộc các huyện, thành phố; 

- BLĐ, các phòng. 

- Lưu: VT. 

KT.TRƯỞNG BAN  

PHÓ TRƯỞNG BAN                                         

 

 

 

 
 

Kiên Banh 
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