
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

 

Số:         /UBND-NLN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lào Cai, ngày        tháng 3 năm 2023 
V/v tăng cường thực hiện 

 giảm tình trạng tảo hôn và phụ nữ  
   DTTS dưới 18 tuổi sinh con. 

 

Kính gửi: 

 

 

- Ban Dân vận tỉnh ủy; 

- Các sở, ngành tỉnh: Ban Dân tộc, Tư pháp, Giáo 
dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Y tế, Thông 

tin và Truyền thông, 
- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 
- Tỉnh Đoàn; 
- Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống tảo hôn và 
hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS tỉnh 
(theo Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 và Quyết 

định số 351/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh); 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Trong năm 2022, thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận 

huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã 

đạt được một số kết quả nhất định. Công tác tuyên truyền, vận động được đẩy 

mạnh với nhiều hình thức phong phú; thường xuyên nắm bắt tình hình trong nhân 

dân và ngăn chặn, xử lý kịp thời một số trường hợp có ý định tảo hôn. Nhận thức 

của nhân dân ngày càng được nâng lên, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân 

cận huyết thống. Đội ngũ cán bộ thôn, người có uy tín phát huy cao vai trò, trách 

nhiệm tham gia công tác tuyên truyền, vận động xóa bỏ những hủ tục lạc hậu trong 

hôn nhân còn tồn tại ở một số đồng bào dân tộc thiểu số. Nhận thức của đại đa số 

người dân về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đã được nâng lên, góp phần cơ 

bản chấm dứt số lượng các vụ hôn nhân cận huyết thống so với thời gian chưa có 

Chỉ thị 33-CT/TU của Tỉnh ủy Lào Cai. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn có một số tồn tại hạn chế như: 

Việc thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ tảo hôn, phụ nữ dân tộc thiểu số sinh con dưới 

18 tuổi chưa đạt kết quả theo Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 07/4/2022 của 

UBND tỉnh Lào Cai. Theo báo cáo tổng hợp của UBND các huyện, thị xã, thành 

phố trong năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 197 

người chưa đủ tuổi kết hôn sống chung với người khác như vợ chồng; Có 615 phụ 

nữ dân tộc thiểu số dưới 18 tuổi sinh con lần đầu. Vì vậy, để đạt mục tiêu năm 
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2023 về giảm tình trạng tảo hôn và phụ nữ dân tộc thiểu số dưới 18 tuổi sinh con 

lần đầu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương: 

- Tiếp tục tăng cường hơn nữa việc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác 
phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS theo chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 
về phê duyệt Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN; 

chỉ đạo của Tỉnh uỷ Lào Cai tại Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 30/10/2017 về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cấp uỷ, chính quyền các cấp trong thực hiện 

công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai; các văn bản chỉ đạo khác có liên quan của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh; hướng dẫn của Ban Dân tộc tỉnh và các ngành có liên quan.  

- Tiếp tục duy trì, xây dựng các Mô hình điểm can thiệp làm giảm tình trạng 

tảo hôn và giảm số phụ nữ dân tộc thiểu số dưới 18 tuổi sinh con theo Kế hoạch 
số 142/KH-UBND ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh Lào Cai; Tăng cường đổi mới 

các hoạt động tại Mô hình để thu hút nhân dân tham gia, nhất là phụ nữ, các thanh 
thiếu niên và cha mẹ có con là thanh thiếu niên. 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác phòng, 
chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, cập nhật chính xác số liệu tảo hôn và 
phụ nữ DTTS dưới 18 tuổi sinh con.  

2. Giao Sở Y tế chỉ đạo các Trung tâm Y tế phối hợp với các địa phương 
phân tích rõ số liệu phụ nữ dân tộc thiểu số sinh con dưới 18 tuổi lần đầu và các 

lần tiếp theo để đánh giá chính xác số liệu tảo hôn.  

3. Giao Sở Tư pháp chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với các Phòng, ban của 

huyện, thị xã, thành phố rà soát số liệu trẻ em chưa được đăng ký khai sinh và làm 
thủ tục khai sinh cho các cháu. 

4.  Tỉnh Đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình 
hình thanh thiếu niên, đặc biệt là các đối tượng học sinh để có các biện pháp tuyên 

truyền thực hiện phòng, chống tảo hôn; nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS 
về thực hiện hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, nâng 

cao chất lượng dân số, ..v.v. 

5. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận 
huyết thống tỉnh chủ động trong việc thực hiện nghiêm túc công tác can thiệp làm 

giảm tình trạng tảo hôn, giảm số lượng phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con trong đồng 
bào DTTS trên địa bàn tỉnh; nâng cao trách nhiệm, phối hợp của cơ quan, đơn vị 

với các địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động, xử lý vấn đề tảo hôn, 
hôn nhân cận huyết thống; tăng cường kiểm tra kết quả thực hiện công tác phòng, 

chống tảo hôn, phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con tại các địa phương.  

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn: 

- Xây dựng Kế hoạch công tác của địa phương về phòng, chống tảo hôn, thực 
hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tảo hôn, phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con đảm 
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bảo đạt được mục tiêu của tỉnh đã đề ra trong năm 2023 tại Kế hoạch số 78/KH-

UBND ngày 09/02/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về thực hiện công tác phòng, 
chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống năm 2023 và tiến tới đạt mục tiêu nêu 

tại Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 30/10/2017 của Tỉnh uỷ Lào Cai đến năm 2025 trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai không còn tảo hôn. 

- Tăng cường rà soát, nắm bắt tình hình thanh thiếu niên để tuyên truyền thực 
hiện phòng, chống tảo hôn; kịp thời phát hiện các trường hợp có ý định tảo hôn 
để tuyên truyền, vận động, can thiệp không để xảy ra tảo hôn; tăng cường đưa các 

quy định của pháp luật về tuổi kết hôn, đăng ký kết hôn, cam kết không tảo hôn, 
đăng ký khai sinh theo đúng quy định và bảo đảm thực hiện các nội dung chăm 

sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em…vào hương ước, quy ước thôn 
bản, tiêu chuẩn xếp loại gia đình văn hóa, thôn, bản văn hóa. 

- Xử lý nghiêm đối với các tổ chức, người đứng đầu các tổ chức  không thực 
hiện nghiêm túc công tác can thiệp làm giảm tảo hôn, giảm số phụ nữ dưới 18 tuổi 

sinh con; báo cáo không đầy đủ, không trung thực tình hình tảo hôn, phụ nữ dưới 
18 tuổi sinh con diễn ra trên địa bàn. 

7. Giao Ban Dân tộc tỉnh (cơ quan Thường trực BCĐ Phòng, chống tảo hôn, 
hôn nhân cận huyết thống tỉnh) theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, phân tích kết quả thực 

hiện của các cơ quan, địa phương ở từng nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh trong công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Định kỳ báo 
cáo đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất các giải pháp làm giảm thiểu tình trạng 

tảo hôn và phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con. 

Căn cứ văn bản này, các cơ quan, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, 

chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS tỉnh triển khai 
thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCT3; 
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lào Cai; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, NLN2. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Giàng Thị Dung 
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