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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cao Bằng, ngày 31 tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH
Thực hiện Tiểu dự án 2- Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận
huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN thuộc Dự án 9 trong Chương
trình MTQG theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg năm 2022
Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính
phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc
gia;
Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ
tướng Chính phủ về 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
I: từ năm 2021 đến năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 941/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục
tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
Căn cứ Hướng dẫn số 2086/HD-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Cao Bằng về 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 2021-2025
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
Thực hiện Kế hoạch số 2016/KH-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Uỷ
ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, về 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 I: từ năm
2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, năm 2022.
Ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2- Giảm thiểu tình trạng
tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi thuộc Dự án 9 trong Chương trình MTQG theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg
năm 2022 như sau:
I. Mục tiêu, đối tượng, phạm vi
1. Mục tiêu:
1.1. Mục tiêu tổng quát:
Phấn đấu đến năm 2025, phấn đấu ngăn chặn, hạn chế tình trạng tảo hôn và
hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
1.2. Mục tiêu cụ thể
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- Chuyển đổi nhận thức, hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số
góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là nhóm các dân tộc còn gặp nhiều khó
khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù;
- Giảm bình quân từ 2% đến 3% số cặp tảo hôn và từ 3% đến 5% số cặp kết
hôn cận huyết thống đối với các địa bàn, dân tộc thiểu số có tỷ lệ tảo hôn, kết hôn
cận huyết thống cao.
2. Đối tượng
- Nhóm vị thành niên, thanh niên là người dân tộc thiểu số thuộc các dân tộc
còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù;
- Các bậc cha mẹ và học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú;
- Nhóm phụ nữ và nam giới người dân tộc thiểu số thuộc các dân tộc còn gặp
nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù;
- Lãnh đạo cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;
- Người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.
3. Phạm vi
Tất cả các xã, phường, thị trấn (gọi chung là các xã), xóm, tổ dân phố (gọi
chung là các xóm) thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Ưu tiên
các địa bàn xã, xóm có đông đồng bào là người dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó
khăn, có khó khăn đặc thù còn xảy ra tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.
II. Nội dung thực hiện
1. Truyền thông, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ
a) Hoạt động chủ yếu:
- Truyền thông nâng cao nhận thức.
+ Biên soạn tài liệu tập huấn về kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận động, tư
vấn can thiệp pháp luật liên quan về hôn nhân, gia đình, phòng chống tảo hôn và
hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN;
+ Xây dựng pano tuyên truyền pháp luật về hôn nhân, dân số và gia đình.
- Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức dân tộc, đội ngũ báo cáo
viên, tuyên truyền viên pháp luật
+ Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền thông,
vậ động, tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân, dân số và gia đình cho đội ngũ cán
bộ, công chức làm công tác dân tộc, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp
luật tại địa phương.
+ Tổ chức thăm quan, học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực về chuyên
môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật cho
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đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền
viên pháp luật tại địa phương.
b) Phương thức thực hiện: Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành
liên quan tổ chức triển khai thực hiện.
c) Sản phẩm đạt được:
- Tổ chức 06 Hội nghị tại 03 huyện Thạch An, Trùng Khánh, Hạ Lang (mỗi
huyện 02 Hội nghị):
+ Thời gian thực hiện: tháng 10 năm 2022.
+ Đối tượng:
++ Cấp huyện: Đại biểu là Lãnh đạo, chuyên viên phòng Dân tộc.
++ Cấp xã: Đại biểu là công chức (Văn hóa - xã hội, Tư pháp, Y tế) và Trưởng,
phó các tổ chức hội, đoàn thể của các xã (Ủy ban MTTQ, Đoàn Thanh niên, Hội liên
hiệp phụ nữ, ...).
++ Cấp xóm: Đại biểu là người có uy tín; Bí thư chi bộ; trưởng xóm; trưởng,
phó các tổ chức hội, đoàn thể của các xóm và đại diện một số hộ gia đình trong xóm.
- Tổ chức 01 cuộc tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại các tỉnh trong nước.
- Xây dựng pano trên địa bàn các huyện: Bảo Lạc, Hòa An, Trùng Khánh.
- Thời gian thực hiện: tháng 9 năm 2022.
- Nội dung Pano: "Hãy chung tay ngăn chặn, đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân
cận huyết thống".
2. Công tác tư vấn, can thiệp lồng ghép
a) Hoạt động chủ yếu:
- Phân công Sở Y tế chủ trì thực hiện các hoạt động của nội dung Công tác tư
vấn, can thiệp lồng ghép: Tăng cường các hoạt động tư vấn, can thiệp với các
chương trình, dự án, mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em,
dân số kế hoạch hóa gia đình, dinh dưỡng, 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 DTTS&MN.
- Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện.
b, Phương thức thực hiện: Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Y tế triển khai
thực hiện.
3. Duy trì và triển khai Mô hình tại các xã/huyện/trường có tỷ lệ tảo hôn
và hôn nhân cận huyết cao
a) Hoạt động chủ yếu:
- Chỉ đạo các huyện tiếp tục duy trì 07 Mô hình tại các xã, các huyện có nhiều
nguy cơ tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong giai đoạn 2015– 2020 (Xã Tân
Việt (nay thuộc xã Nam Quang), huyện Bảo Lâm; xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc; xã
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Thái Học (nay thuộc xã Vũ Minh), huyện Nguyên Bình; xã Lưu Ngọc, huyện Trà
Lĩnh (nay thuộc xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh); xã Nội Thôn, huyện Hà
Quảng; xã Bình Lãng, huyện Thông Nông (nay thuộc xã Thanh Long, huyện Hà
Quảng); xã Quang Trung, huyện Hòa An).
- Tổ chức các hoạt động truyền thông tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận
thức, chuyển đổi hành vi trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông
tin cơ sở.
b) Phương thức thực hiện
Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố; Đài Phát thanh
– Truyền hình tỉnh và Báo Cao Bằng tổ chức triển khai thực hiện.
c) Sản phẩm đạt được: Các tin bài, phóng sự, chuyên đề được phát trên Đài
Phát thanh - Truyền hình của tỉnh, huyện và Báo Cao Bằng.
- Thời gian thực hiện: tháng 11và tháng 12 năm 2022.
- Nội dung: Tin bài, phóng sự, chuyên đề về hậu quả của tệ nạn tảo hôn, kết
hôn cận huyết thống.
4. Công tác sơ kết, tổng kết
a) Hoạt động chủ yếu:
- Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện.
b) Phương thức thực hiện: Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành
liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện.
c) Sản phẩm đạt được:
- Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Tiểu dự án năm 2022:
+ Thời gian thực hiện: tháng 12 năm 2022.
+ Hình thức thực hiện: báo cáo bằng văn bản.
III. Nguồn vốn thực hiện
Thực hiện theo Quyết định số 941/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 7 năm 2022 của
Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao kế hoạch vốn thực hiện các Chương
trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
IV. Giải pháp thực hiện
1. Tăng cường, đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, các
hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, phổ biến 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, nhất là ở các địa bàn vùng đồng bào dan tộc thiểu số và
miền núi có tỷ lệ hoặc nguy cơ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.
2. Đề cao trách nhiệm và huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành,
phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, nhất là nhóm các dân tộc
còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù tham gia tuyên truyền, vận
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động đồng bào xóa bỏ những hủ tục lạc hậu và phòng, chống tảo hôn và hôn nhân
cận huyết thống trên địa bàn tỉnh.
3. Tăng cường quản lý, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý các trường
hợp vi phạm pháp luật liên quan đến Hôn nhân và gia đình; Luật Trẻ em; Luật
Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Dân số và Gia đình,...
V. Tổ chức thực hiện
1. Phòng Chính sách Dân tộc – Ban Dân tộc
- Giao phòng Chính sách Dân tộc là bộ phận đầu mối, phối hợp với các phòng
chuyên môn của Ban; bộ phận chức năng có liên quan của của sở, ngành, UBND
huyện, thành phố tham mưu Lãnh đạo Ban triển khai có hiệu quả các nội dung tại
Kế hoạch này.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.
2. Các Phòng chuyên môn – Ban Dân tộc
Phối hợp với phòng Chính sách Dân tộc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo
chức năng, nhiệm vụ được phân công.
3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
Đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức,
phối hợp với Ban Dân tộc để thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này (Nội dung
phối hợp cụ thể có văn bản riêng).
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2- Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và
hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc
Dự án 9 trong Chương trình MTQG theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg năm 2022
của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng./.
Nơi nhận:
- Ủy ban Dân tộc;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Ban;
- Phòng chuyên môn BDT;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng Dân tộc các huyện;
- Văn phòng UBND thành phố;
- Cổng thông tin điện tử Ban Dân tộc;
- Lưu: VT, CSDT.

TRƯỞNG BAN

Bế Văn Hùng

