
 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện tiểu dự án 2 của Dự án 9 thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021 - 2030 về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn huyện Đăk Song,  

giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 
 

 
 

 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 - 

2025; 

Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính quy 

định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc 

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025; 

Thực hiện Kế hoạch số 656/KH-UBND ngày 11/11/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đắk Nông Kế hoạch triển khai thực hiện tiểu dự án 2 của Dự án 9 thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi ( DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030 về  “ Giảm thiểu tình trạng 

tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Ủy ban nhân dân huyện Đắk 

Song ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tiểu dự án 2 của Dự án 9 thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai 

đoạn 2021-2030 về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn huyện giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025, với 

nội dung như sau:  

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Quyết định số 

498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ 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”. 

- Nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân 

của đồng bào dân tộc thiểu số nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 
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huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc 

thiểu số. 

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động trong kế hoạch phải cụ thể, khả thi, bám sát các nội dung, 

nhiệm vụ của Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phù hợp với điều kiện, 

tình hình thực tế của địa phương. 

- Chú trọng đối với các địa bàn vùng dân tộc thiểu số có tỷ lệ hoặc nguy cơ tảo 

hôn, hôn nhân cận huyết thống cao để xác định các hoạt động ưu tiên và tăng cường 

nguồn lực trong triển khai thực hiện. 

- Lồng ghép, kết hợp các hoạt động thực hiện Dự án với các chương trình, đề 

án, kế hoạch khác có liên quan, đã và đang triển khai thực hiện tại các địa phương 

bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và không chồng chéo. 

- Các phòng, ban chuyên môn, các ban ngành đoàn thể và UBND các xã, thị 

trấn Đức An phối hợp chặt chẽ trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo 

Kế hoạch. 

II. Mục tiêu 

1. Mục tiêu chung 

Phấn đấu đến năm 2025 cơ bản ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng dân 

số và nguồn nhân lực trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân góp phần giảm 

thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số. 

- Đến năm năm 2025, trên 100% cán bộ, công chức làm công tác dân tộc các 

cấp, cán bộ Văn hóa - xã hội các xã vùng đồng bào DTTS&MN được tập huấn nâng 

cao năng lực, kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi về tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

 - 100% cộng đồng các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống được 

tuyên truyền, cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật liên quan về lĩnh vực hôn nhân 

gia đình, về tác hại, hệ lụy của việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống bằng nội 

dung, hình thức phù hợp. 

b) Giảm tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số. 

Giảm bình quân 2%-3%/năm số cặp tảo hôn và 3% - 5%/năm số cặp kết hôn 

cận huyết thống đối với địa bàn dân tộc thiểu số có tỷ lệ tảo hôn, kết hôn cận huyết 

thống cao.  

Phấn đấu đến năm 2025, ngăn chặn, hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân 

cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

III. Phạm vi, đối tượng  

1. Phạm vi thực hiện  
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Tại vùng dân tộc thiểu số, ưu tiên tập trung tại địa bàn xã có đông đồng bào 

dân tộc thiểu số sinh sống và có tỷ lệ tảo hôn, kết hôn cận huyết thống cao; các 

Trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn huyện. 

2. Đối tượng:  

- Nhóm vị thành niên, thanh niên là người dân tộc thiểu số;  

- Nhóm phụ nữ và nam giới là người dân tộc thiểu số tảo hôn, kết hôn cận 

huyết thống;  

- Người uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.  

IV. Các nhiệm vụ chủ yếu 

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động, nâng cao nhận thức, thay 

đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, 

chuyển đổi hành vi tại các thôn, bon, bản, các xã bằng các hình thức truyền thông 

như: trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông thông tin điện tử, Đài 

truyền thanh - truyền hình huyện, qua hệ thống thông tin, truyền thanh tuyến xã; lồng 

ghép tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

- Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, vận động với các hoạt động giao lưu 

văn hóa, lễ hội, hoạt động hòa giải tại cộng đồng, các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt 

của chính quyền, đoàn thể tại thôn, bon, bản. 

 - Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ 

nữ, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, già làng, trưởng thôn, bon, 

bản, chức sắc, chức việc trong tôn giáo, người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số. 

Tham gia 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, Dân số & 

Gia đình và các văn bản liên quan đến công tác triển khai thực hiện Đề án.  

2. 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 

Biên soạn, cung cấp thông tin, tài liệu, sản phẩm truyền thông liên quan đến 

tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, hôn nhân gia đình như:  

- Tờ rơi, tờ gấp, pa nô, áp phích, tranh cổ động, khẩu hiệu,… tuyên truyền 

pháp luật về hôn nhân và gia đình. 

- Tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp 

luật liên quan về hôn nhân và gia đình, sức khỏe bà mẹ, trẻ em. 

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

đình, về tác hại, hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 

- Tài liệu hỏi - đáp pháp luật về hôn nhân, về tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống . 

3. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công 

chức làm công tác dân tộc tham gia thực hiện Dự án. 

Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia thực 

hiện kế hoạch từ cấp huyện đến cơ sở: 



4 

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền thông, vận động, 

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

- Hỗ trợ, cung cấp tài liệu tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền 

thông, vận động, tư vấn pháp luật và các sản phẩm truyền thông, tài liệu pháp luật 

liên quan về hôn nhân và gia đình. 

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

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

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

4. Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết Kế hoạch thực hiện Mô hình, Dự án và 

thực hiện các chính sách. 

- Lồng ghép, 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 vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số giai đoạn 2021 - 2025 và các giai đoạn tiếp theo. 

- Xây dựng, lồng ghép đưa các quy 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 bản làng văn hóa, gia đình văn hóa tảo hôn, hôn nhân, cận huyết thống và 

các quy định của pháp luật liên quan khác vào hương ước, quy ước, tiêu chuẩn bản 

làng văn hóa, gia đình văn hoá. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ tảo 

hôn và hôn nhân cận huyết thống để có biện pháp ngăn ngừa kịp thời. 

- Thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm, đến năm 2025 báo cáo sơ kết, tổng kết 

kế hoạch thực hiện Đề án. 

V. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Dân tộc 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan và UBND các xã, thị trấn 

tham mưu UBND huyện theo dõi việc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ 

Kế hoạch 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 huyện giai đoạn 2021 – 2025”;   

- Chủ trì, phối hợp các phòng, ban liên quan và UBND các xã, thị trấn kiểm 

tra, đánh giá kết quả thực hiện; hướng dẫn, tham mưu xử lý các khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình thực hiện; tham mưu báo cáo định kỳ hàng năm, đến năm 2025 

báo cáo sơ kết, tổng kết kế hoạch thực hiện Đề án cho Ban Dân tộc tỉnh theo quy 

định. 

2. Phòng Tài chính- Kế hoạch 

Căn cứ nguồn ngân sách của tỉnh bổ sung có mục tiêu để thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai 

đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025 và khả năng ngân sách địa 

phương hàng năm phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp để thực hiện Kế hoạch này.  

3. Phòng Văn hóa và Thông tin  

Lồng ghép tổ chức các hoạt động văn hóa dân gian, truyền thông, vận động, 

nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong hôn nhân, tảo hôn và hôn nhân cận huyết 
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thống đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đưa tiêu chí không có tảo hôn, kết hôn 

cận huyết thống vào hương ước, quy ước gắn với bình xét các danh hiệu gia đình văn 

hóa; thôn, bon, bản, tổ dân phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; thị trấn 

đạt chuẩn văn minh đô thị. 

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

Trên cơ sở chương trình, kế hoạch, đề án có liên quan thực hiện lồng ghép các 

hoạt động nhằm giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Tuyên truyền, giáo dục, tăng cường các nội dung về kỹ năng sống, sức khỏe 

sinh sản vị thành niên, những hệ lụy và tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống đối với học sinh tại các trường trên địa bàn huyện. 

6. Phòng Y tế 

- Thực hiện lồng ghép tuyên truyền về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong các chương trình, dự án khác 

được phê duyệt. 

- Tăng cường các hoạt động tư vấn, can thiệp lồng ghép với các chương trình, 

dự án, mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số và kế 

hoạch hóa gia đình, phát triển thể chất có liên quan trong lĩnh vực hôn nhân nhằm 

giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số. 

7. Phòng Tư pháp 

- Thực hiện hệ thống hóa tài liệu, các văn bản pháp luật về hôn nhân và gia 

đình; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp 

luật liên quan về hôn nhân và gia đình cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật 

cấp huyện. 

- Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, cấp phát tài liệu tuyên truyền về tảo hôn 

và hôn nhân cận huyết thống cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa 

bàn huyện. 

8. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện 

Tăng cường thông tin tuyên truyền nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số; xây dựng kế hoạch thực hiện các 

chuyên trang, chuyên mục và bố trí thời lượng hợp lý, tuyên truyền những mô hình, 

cách làm hay, hiệu quả; phê phán những hủ tục lạc hậu, những hệ lụy và tác hại của 

tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đối với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. 

9. Các phòng, ban, đơn vị có liên quan 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao quan tâm và lồng ghép các nội dung 

hoạt động của Kế hoạch với các chương trình, dự án liên quan của ngành, đơn vị. 

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện  
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- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh huyện trong phạm vi quản lý và chức năng nhiệm vụ tiến hành 

lồng ghép tuyên truyền tác hại, hệ lụy của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

trong vùng dân tộc thiểu số để góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân 

cận huyết thống trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức và lồng ghép sinh hoạt các Câu lạc bộ nói không với tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống và tư vấn sức khỏe sinh sản, sức khỏe giới tính cho các đối 

tượng vị thành niên, thanh niên người dân tộc thiểu số chưa kết hôn, đã kết hôn, tảo 

hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, giao lưu văn hóa, nhằm tuyên 

truyền hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số.  

11. Ủy ban nhân dân các xã và thị trấn Đức An 

Xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của địa 

phương nhằm thực hiện đạt mục tiêu Kế hoạch đề ra, lồng ghép giảm thiểu tình trạng 

tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các 

chương trình, chính sách tại địa phương; định kỳ trước ngày 15/12 hàng năm tổng 

hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch trên địa bàn về UBND huyện thông qua       

( Phòng Dân tộc) để tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh  theo quy định. 

VI. Kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí thực hiện theo nguồn kinh phí được giao để thực hiện Chương 

trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 – 

2025. 

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 05/02/2021 của Ủy 

ban nhân dân huyện Đăk Song về việc triển khai thực hiện Đề án “ Giảm thiểu tình 

trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS trên địa 

huyện Đăk Song, giai đoạn 2021 - 2025”( giai đoạn II). 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện tiểu dự án 2 của Dự án 9 thuộc 

Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 

2021 - 2030 về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong 

vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn huyện Đăk Song, giai đoạn I: từ năm 2021 đến 

năm 2025./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Ban Dân tộc tỉnh;  

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT.UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể  

tại mục V của Kế hoạch; 

- Trang Thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu: VT, DT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thân 
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