
ỦY 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 6 năm 2021 
        V/v tiếp tục  thực hiện Chỉ thị  

       số 33-CT/TU ngày 30/10/2017  

               của Tỉnh ủy Lào Cai. 

 
 

Kính gửi: 

 

 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- Các sở: Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa 

Thể thao và Du lịch,  Tài chính, Y Tế, Thông tin 

và Truyền thông, Nội vụ; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;    

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
 

 

Thực hiện Thông báo số 373-TB/TU ngày 19/5/2021 về Kết luận của 

Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 33-

CT/TU ngày 30/10/2017 của Tỉnh ủy (Chỉ thị số 33-CT/TU) về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, 

chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Văn bản số 341-CV/TU ngày 19/5/2021 của Tỉnh ủy 

Lào Cai về việc tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU;  Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc 

các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 01/3/2021 của 

UBND tỉnh Lào Cai về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai giai đoạn II (2021-2025) và năm 2021”.  

2. Ban Dân tộc tỉnh: 

- Chủ trì, phối hợp với các sở: Y Tế, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố khảo sát, đánh giá chính xác số liệu tảo hôn, 

hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh hiện nay; xây dựng bộ dữ liệu về tảo 

hôn, hôn nhân cận huyết thống và công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện xong trước ngày 30/7/2021.  

- Tham mưu xây dựng kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện công tác phòng 

chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống để bảo đảm thực hiện đạt được mục 

tiêu trước năm 2025 cơ bản không còn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.  

- Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các sở ngành, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên 

truyền, vận động Nhân dân phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.  
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- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh), các cơ 

quan, địa phương kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong thực hiện giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.  

3. Sở Tư pháp: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát toàn diện các 

chế tài xử lý vi phạm về Luật Hôn nhân và Gia đình, tập trung vào tảo hôn, hôn 

nhân cận huyết thống để đề xuất các chế tài xử lý đủ mạnh răn đe bảo đảm phù 

hợp với tình hình thực tế từng địa phương. 

- Tăng cường các hoạt động tư vấn trợ giúp pháp lý, tuyên truyền phổ biến 

giáo dục pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình, các quy định pháp luật 

liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Khẩn trương kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống cấp huyện, cấp xã. Xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị về 

phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận cho từng năm, phấn đấu cơ bản không 

còn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trước năm 2025. 

- Tập trung nguồn lực, triển khai thực hiện tốt các chính sách phát triển 

kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, thực hiện giảm nghèo bền vững, nâng cao 

đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào các dân tộc, từng bước rút ngắn khoảng 

cách về mức sống giữa các vùng, giữa các dân tộc trên địa bàn; quan tâm đầu tư 

phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc để đáp ứng 

yêu cầu của sự phát triển.  

- Đưa mục tiêu, nhiệm vụ về công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận 

huyết thống vào kế hoạch hoạt động hàng năm; chỉ đạo cấp xã xây dựng kế 

hoạch hoạt động cụ thể xác định rõ nội dung tuyên truyền, vận động, các biện 

pháp xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm về tảo hôn, hôn nhân cận huyết 

thống; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhiệm vụ 

tuyên truyền phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, công tác dân số, 

kế hoạch hóa gia đình, cải tạo phong tục tập quán lạc hậu; đây là một trong 

những nội dung để đánh giá, phân xếp loại tập thể, cá nhân hàng năm;  

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã phối hợp tập trung 

khảo sát, đánh giá chính xác số liệu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại địa 

phương giai đoạn 2016 - 2021;  

- Phát huy có hiệu quả vai trò người có uy tín, già làng, trưởng bản, thầy 

mo, thầy cúng ... trong việc thực hiện giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân 

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

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với 

cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ xã, thôn, bản, người có uy tín để gia đình, 

người thân vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình; Kịp thời biểu dương, khen 

thưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống 

tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Định kỳ hàng năm tổ chức đánh giá rút kinh 
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nghiệm, đề ra các giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc ngăn 

chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống gắn với cải tạo tập quán lạc 

hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số.  

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch các huyện, thị xã, thành 

phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc 

xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc để xảy ra tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn 

phụ trách./. 
 

Nơi nhận:                                                                   
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- Uỷ ban MTTQVN tỉnh; 

- Các đoàn thể tỉnh; 

- Ban TĐKT tỉnh; 

- CVP, PCVP2; 

- Lưu: VT, NLN2. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Giàng Thị Dung 
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