
 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Tiểu dự án 2 của Dự án 9 thuộc CTMTQG phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về “ Giảm thiểu tình 

trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” 

 năm 2022 trên địa bàn huyện Đăk Song 

 
 

 
 

 

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; 

Căn cứ Kế hoạch số 291/KH-UBND ngày 21/11/2022 của UBND huyện Đắk 

Song 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 về “Giảm thiểu tình 

trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” năm 2022 

trên địa bàn huyện, 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, nhiệm vụ của Đề án 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 

và 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). 

- Nâng cao nhận thức và 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. 
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- 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 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. 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG,THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Nội dung tuyên tuyền, phổ biến. 

- Luật hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực 

gia đình… 

2. Đối tượng. 

- Cán bộ phụ trách công tác dân tộc của xã, cán bộ đang giữ chức vụ: Trưởng 

và phó các thôn, bon, bản; Trưởng và phó Ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng và 

chi hội phó các tổ chức chính trị xã hội của bon: Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Cựu chiến 

binh, nông dân, người uy tín, già làng, trưởng bản, người cốt cán ở các thôn, bon, bản  

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

3. Số lớp. 

  - Tổng số lớp tuyên truyền là 03 lớp; cụ thể: xã Đắk NDrung 01 lớp 60 

người, xã Đăk Môl 01 lớp 60 người, xã Trường Xuân 01 lớp 60 người.  

4. Thời gian, địa điểm 

Thời gian tổ chức tuyên tuyền, phổ biến pháp luật diễn ra trong tháng 12 năm 

2022, cụ thể như sau:  

- Xã Đăk Môl 01 ngày, ngày 06/12/2022 ( thứ ba).  

+ Buổi sáng: vào lúc 7g30’ đến 11g 15’. 

+ Buổi chiểu: vào lúc 14g00’ đến 16g30. 

+ Địa điểm: tại Hội trường UBND xã Đăk Môl. 

- Xã Đăk N’Drung 01 ngày, ngày 07/12/2022 ( thứ tư).  

+ Buổi sáng: vào lúc 7g 30’ đến 11g 15’. 

+ Buổi chiểu: vào lúc 14g00’ đến 16g 30’. 

+ Địa điểm: tại Hội trường UBND xã Đăk N’Drung. 

- Xã Trường Xuân 01 ngày, ngày 08/12/2022 ( thứ năm).  

+ Buổi sáng: vào lúc 7g 30’ đến 11g 15’. 

+ Buổi chiểu: vào lúc 14g00’ đến 16g 30’. 

+ Địa điểm: tại Hội trường UBND xã Trường Xuân. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN.          
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- Kinh phí trích từ nguồn kinh phí đã giao cho Phòng Dân tộc tại Quyết định 

số 839/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND huyện Đắk Song về việc phân bổ kế 

hoạch vốn thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn 

huyện Đắk Song. 

- Chế độ cho báo cáo viên, học viên,  thực hiện theo quy định hiện hành.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Phòng Dân tộc: Là cơ quan chủ trì, xây dựng chương trình, kế hoạch, in ấn 

tài liệu, mời các phòng ban liên quan, dự trù kinh phí, trực tiếp quản lý, theo dõi 

trong quá trình diễn ra buổi tuyên truyền. 

Kết thúc đợt tuyên truyền, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND 

huyện; 

Chuẩn bị hội trường, đảm bảo cơ sở vật chất để mở lớp tuyên truyền, phổ biến 

có hiệu quả. 

2. Phòng Tư pháp: chịu trách nhiệm tuyên truyền phổ biến các luật: Luật hôn 

nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình… 

3. UBND các xã: Trường Xuân, Đăk NDrung, Đắk Môl thông báo và triệu tập 

đối tượng tham gia theo đúng thành phần, số lượng, thời gian, địa điểm của Kế 

hoạch. 

 Phân công lãnh đạo UBND xã tham gia khai mạc và bế mạc lớp tuyên truyền. 

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

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

đoạn 2021-2025 về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

trong vùng dân tộc thiểu số”  năm 2022 trên địa bàn huyện Đăk Song./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Phần IV; 

- Ban Dân tộc tỉnh;  

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT.UBND huyện; 

- Trang Thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu: VT, DT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thân 
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