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Trong nhftng näm qua, các cap üy Dáng, chInh quyn, Mt trn T quc và
các doàn the chInh trj - xâ hi trên dja bàn huyn dã phát huy vai trô, nâng cao
trách nhim trong cong tác tuyên truyên, phô biên, hixâng dan ngi.ri dan thirc hin
các chü trucing, dithng lôi cüa Dãng, chInh sách, pháp 1u,t cüa Nhà nixic ye hon
nhân và gia dInh, gop phân quan tr9ng vào s1r phát triên kinh tê - xâ hi cüa di
phucmg.
Tuy nhiên, vi nhiu 1 do, tInh trng hon nhân cn huy& thng trCn dja bàn
huyn van then ra và có chiêu hiiàng gia tang. Theo so 1iu thông kê, tr nàm 2016
den tháng 06/2021, toàn huyn có có 473 tnthng hgp tao hon1 và 9 tnrông hp hon
nhân cn huyêt thông . M.t khác, do tam 1 cüa dja phrning van dang con e ngi
khi báo cáo thirc trtng tao hon và hon nhân c.n huyêt thông nên so 1iu báo cáo
cOn thâp hn nhiêu so vOi thirc tê.
(Bie'u máu 01 và 02 dInh kern).
Thirc hin K hoach s 1 54/KH-UBND ngày 13/9/2021 cOa UBND tinh
Quâng Trj ye vic thi;ic hin Dê an Giâm thiêu tInh trtng tao hon và hon nhân cn
huyêt thông trong vüng dan tc thiêu so giai doan 2021-2025, UBND huyn
DakrOng xây drng kê hoach Thrc hin Dê an Giãm thiêu tInh tring tao hon và hon
nhân cn huyêt thông giai don 202 1-2025, trên dja bàn huyn Dakrông vi các
ni dung sau:
I. M!JC BICH, YEU CAU
1. Mtic dIch
Tiêp ttc thirc hin các ni dung giai donII (2021-2025) nhirn vv cüa D
an duqc Thu tung ChInh phU phé duyt ti Quyêt djnh sO 498/QD-TTg; Ké hoach
so 154/KH-UBND ngày 13 tháng 9 näm 2021 cüa UBND tinh ye vic thirc hin
Dé an Giám thiêu tInh trng tao hon và hon nhân cin huyet thông trong vOng dan
Phát triên
tc thiu so giai doan 2021-2025; Chung trInh miic tieu quôc gia
kinh té - xã hi vUng dông bào dan tc thiêu so và mien nui giai doan 2021 - 2030
và hoàn thành các muc tieu cu the cüa Dê an:
ye

- Phn d&i 100% can b lam cong tác dan tc các ctp, can b van boa - xa
hi cap xâ diiçic tp huân nâng cao nàng içrc, k näng vn dng, tu van, truyên

'Trong do 392 trtr&ng hcip vç hoc chng tao hOn và 81 truOng hçip cã vçi va chng tao hon
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thông thay di hânh vi v tao hon và hon nhân c huyt thng trong ving dan tc
thiêu so vào nàm 2025.
- Duy trI müc giãm bInh quân 2% - 3%/näm s ctp tao hon và 3%-5%/nàm
so cp kêthôn cn huyêt thông dôi vói cac dja bàn vüng dan tc thiu s có t' 1
tao hôn, kêt hon cn huyêt thông cao. Den näm 2025, hn chê tôi da tInh trng tao
hon và không có tInh trtng hon nhân cn huyêt thông trong vüng dan tc thiêu so.
- Thay di nhn thüc, thirc trách nhim cUa xà hi, cong dng và nguôi
dan vüng dan tc thiêu so trong thrc hin các quy djnh cüa pháp lut ye hon nhân
và gia dInh; tto s1r dông thun trong xà hi gop phân nâng cao chat luçmg dan so
và nguôn nhân lrc vüng dan tc thiêu so.
2. Yêu cu
- Các hot dng thirc hin ni dung, nhim v11 cüa K hotch phãi barn sat
chü trucing, du&ng lôi cüa Dãng và chInh sách pháp 1ut cüa nhà nithc ye hon nhãn
và gia dInh, phü hqp vâi diêu kin, tInh hInh th?c tê.
- D cao trách thim và huy dng sue manh thng hçp cüa cac cp, cac
ngành, Mt trn To quôc, Doàn Thanh niên, Hi Lien hip Phii nt, già lang, truâng
bàn, nguñ Co uy tIn trong dông bào dan tc thiêu sO tham gia thirc hin tuyên
truyên, van dng dOng bào xóa bO nhng tp tic có hi trong hon nhân và phOng,
chông tao hon và hon nhân cn huyêt thông.
- Tang cumg Cong tác hisàng dan, don dc, kim tra, so kt, tng kt, dán!i
giá, rut kinh nghim trong vic triên khai thirc hin Dê an.
- Phân cong nhim vii ci th, dam bâo sir phi hçip chat chê giüa
quan, tO chüc, don vj cO lien quan trong to chüc triên khai thirc hin Dê an.
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II. PHJM VI, DOl TUNG THVC HIN
1. Phim vi
T.t cà các thôn, bàn trên dja bàn huyn DakrOng có ngithi dng bào dan tc
thiu so sinh sOng.
A.
tirçrng
2. Doi

- Thanh niên, ngii?i chua thành niên ti'r dü 10 tui tth len, ca nam và nt
vUng dan tc thiêu so;
- Ph%1 huynh bce sinhlcha mc nam, nU thanh niên, nguYi chua thành niên tü
dü 10 tuM trâ len là ngui dan tc thiêu so;
- Can b cci sâ, cong tác vien, tuyên truyn vien thôn bàn lam cOng tác dan
s, ngän ngira tao hon và kêt hon cn huyêt thông a vüng dan tc thiêu so;
- B di Biên phông, các hi, doàn th, già lang, truâng thôn bàn, truâng
dông h, nguâi có uy tin trong dông bào dan tc thiêu so;
- Các t chüc, cá nhân lien quan tham gia thrc hin K hoch.
III. CAC HOAT DQNG CU THE VA PHAN K( THIC HIN
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1. T chfrc các hoyt dng tuyên truyn, vn dng, tir vn nâng cao nhn
thfrc, thay dôi hành vi cüa d1ng bào dan tc thiu s v tao hon và hon nhân
cn huyt thng
a. Các hogt dc5ng chi yê'u:

- Lra ch9n phuang pháp, hInh thirc tuyên truyn riông cho di tuçng dc thu
cüa tirng thôn, bàn khác nhau gän vth các tInh huông sinh hoit trong dôi song hang
ngày, phü hqp vâi tp quán, van hóa cüa dông bào dan tc thiu s d 1ra ch9n CáC
hoat dng trong kô hoach cho phü hçip.
- Tang cithng các hoat dng tuyên truyn, vtn dng nâng cao nhn thirc,
chuyên dôi hành vi tai các cci quan, don vj cap huyn, cap xa, thôn!bãn và h gia
dlnh, trên các phucmg tin thông tin dai chüng; xây dirng và biên tp các chuyên
trang, chuyên m1ic trên trang thông tin din ti'r, dài phát thanh — truyên hInh, qua
h thông thông tin, truyên thanh xã; tO chüc chiêu phim, video, hi nghj tuyên
truyên, phô biên pháp 1ut, nói chuyn chuyên dê, hoat dng tu van, tr gii1p pháp
1 mien phi tai cong dông và km dng tai thôn bàn.
- Lng ghép các hott dng tuyên truyn, vn dng vi các boat dng giao
km van hóa, lê hi, hoat dng hôa giâi cong dOng, các cuc h9p, hi nghj, sinh
hoat cUa chInh quyên, doàn the, hoat dng ngoai khóa trong các trung h9c, các
câu lac b, các tO, nhóm.
- T chirc các cuc thi tIm hiu pháp 1ut v tao hon và hon nhân ctn huyt
thông tai các tru&ng hçc, xã dê tuyên truyên sâu rng ye tác hal và giàm thiêu tao
hon và hon nhân cn huyêt thông.
- Phát huy vai trô cüa M.t trn t quc, Doàn thanh niên, Hi LFIPN, di
ngu giáo viên, tuyên truyên vién, cong tác viên, già lang, trithng bàn, ngui có uy
tin trong dông bào dan tc thiêu so. Tham gia tuyên truyén phô biên giáo diic pháp
1u.t ye Lut Hon nhân và Gia dInh, Lut Tré em, Lut Phông, chông bao lirc gia
dInh, Lut BInh däng giâi, Dan so và gia dInh và các van bàn lien quan den cOng
tác triên khai thirc hiên Dê an.
- Hu&ng dn xây drng quy u&c thôn, bàn không Co tao hôn, hon nhân cn
huyt thông.
b. Phuv'ng th'c thy'c hin.
Phông Dan tc chU trI, phi hcip vói các co quan, ban ngành lien quan,
UBND các xã, thj trân hung dan, chi dao, tO chüc các hoat dng tuyên truyên, vn
dng, tu vk nâng cao nhn thi'rc, thay dOi hành vi cüa dOng bào dan tc thiêu sO ye
tao hon và hOn nhân cn huyêt thông.
c. Thô'i gian thrc hin: Tr näm 2022 dn nàm 2025.
2. Xây drng mô hInh dim, nhan rng các mô hInh chuyn d "Can
thip lam giãm thiu tao hon và hon nhãn cn huyt thng"
a. Các hogt d5ng chi ylu:
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- Khão sat, thu thp thông tin s 1iu chInh xác lien quan dn tao hon và hon
nhân cn huyêt thông dé dánh giá, hra ch9n dja bàn xây drng mcci mô hInh diem
ti dja bàn các xã có t 1 tao hon và hon nhãn cn huyét thông cao.
- Nhan rng các mô hInh chuyên d "Can thip lam giãm thiu tInh trng tao
hon và hon nhân cn huyét thông" dâ dugc thirc hin giai dotn I.
a

- Thu&ng xuyén t chirc các Câu lc b nói không vâi tao hon và hon nhân
cn huyêt thông và tu van ye sirc khöe sinh san, sirc khôe giói tInh cho các dôi
tuçlng vj thành niên, thanh niên truóc khi kêt hon.
b. Các phwcing t/n'c thrc hin:
Phông Dan tc chü trI, phi hçp vói các co quan, ban ngành lien quan,
UBND các xã, thj trail hi.rang dan, chi do xây drng mO hInh dim, nhân rng mO
hInh chuyên dê can thip tti co sâ, h thông truang THCS, THPT, Trix&ng Dan tc
ni trü huyn.
c. Thai gian thtc hin: Tü näm 2022 dn näm 2025.
3. T chü'c các hoit dng nâng cao nãng 1irc cho di ngü can b tham
gia thirc hiçn Ke hoch:
a. Các hogt d5ng chz yê'u:
- T chirc tQp hu,n, bM dung kin thüc pháp lut và k näng truyn thông,
4n dng, tix van pháp lut lien quan den hon nhân và gia dInh trong dông bào dan
tc thiêu sO.
- Cung cp tài 1iu tp hun, bi duöng kin thirc, k näng truyn thông, vn
dông, tu van và các san phâm truyên thông, tài 1iu pháp lut lien quan ye hon
nhân và gia dInh.
- T chCrc các hi nghj, hi thão, t9a darn, giao lu'u, trao di kinh nghim,
nâng cao nàng 1irc
chuyên môn, nghip v1L, kiên thirc, k näng truyên thông, vn
dng, tu van pháp 1u.t lien quan den hon nhân và gia dinh.
ye

b. Cácphzwng thi'c thirc hin:
Phông Dan tc chü trI, phi hcp vói các cci quan, ban ngành lien quan,
UBND các x, thj trân huing dan, triên khai các hot dng nâng cao nàng 1irc cho
di ngü can b tham gia thirc hin ké hoch.
c. Thai gian thtc hin: Tü näm 2022 dn nàm 2025.
A
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4. Cac hoit d911g chi do, quan ly, luem tra, sr ket, tong ket
a.

Các hogt dç5ng c the:

kê
- Dua miic tiêu, nhim vii thrc hin Lut Hon nhãn và gia dinh, Dan
hoach hóa gia dInh, giâm thiêu tInh trng tao hOn và hon nhân cn huyêt thông vâo
trong chuong trInh, kê hoch phát triên kinh tê - xà hi hang nàm cüa chInh quyên
các cap dja phisong.
so

a
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- Xây dimg các quy djnh cüa pháp 1ut v hon nhân và gia dInh, các quy
djnh pháp 1ut lien quan khác, xir 1 vi phm vào hu'ong i.râc, quy uâc, tiêu chuân
bàn lang van hóa, gia dInh van hóa.
- H trçi ho.t dng tu pháp cp xâ thirc hin quãn l, cung c.p thông tin, tu
van cho các dôi tuqng chuân bj kêt hôn, lam giây dàng k két hon và giây khai
sinh cho tré em trén dia bàn.
- PMi hçp và tang cung các hot dng giao luu giUa các dja phiang Ian
cn và thirc hin ngän ng1ra, phông chông nn tao hon và hon nhân cn huyêt thông
trong dông bào dan tc thiêu so.
- Kim tra, phát hin, ngãn ngi'ra và x1r l các trumg hcip vi phm pháp 1ut
ye hOn nhân và gia dInh (xi'r pht hành chInh hoc hInh sir dé nêu guong).
- T chüc so k&, tng kt thirc hin K hoteh.
b. Phwcing thic thtc hin:
Phông Dan tc chü trI, phi hçip vâi các co quan, don vj lien quan, UBND
các xâ, thj trân tO chüc kiêm tra, so kêt, tong kêt thrc hin Kê hoach.
c. Thàigian thy'c hin. Tü näm 2022 dn h&nàm 2025.
(Co Phy lyc phân 19) kl hogch thyc hin kern theo)
IV. NGUON KINIH PHI THVC HIN
- Kinh phi tr ngun ngân sách Trung uong h trci theo Chirnng trInh mlic
tiêu quc gia ye Phát triên kinh té - xâ hi vUng dông bào dan tc thiêu sO và mien
nüi giai doan 2021-2025.
- Kinh phi tü ngun ngân sách dja phuong theo phân cp quãn l ngân sách
nhà nuâc hin hành.
- Kinh phi tü ngun tài trçi, vin trçi quc tê và huy dng cüa các t chCrc, c.
nhân trong và ngoài nuórc theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Trén co si ni dung nhim vy, ngun kinh phi ngân sách cp hang näm,
phông Dan tc huyn lam vic cij the vâi phông TC-KH huyn dê tham mxu
UBND huyn bô tn kinh phi thirc hin dam bào hoàn thành ké hoch dê ra.
V. TO CHUC TH1J'C HIN
1. Phông Dan tc
- Là co quan thu?mg trrc, t chirc huàng dn trin khai, thirc hin các ni
dung theo k hoach cüa UBND huyn.
- Tham mu'u UBND huyn tIch hçp trong ni dung Giãm thiéu tInh trng tao
hon và hon nhân cn huyêt thông trong vüng dông bào dan tc thiêu sO và mien nüi
ti Dr an 9 thuc Chuong trInh miic tiêu quôc gia ye Phát triên kinh tê - xã hi
vüng dng bào dan tc thieu s và min nüi giai dotn 2021- 2025.
- Phi hqp vol Ban Dan tc tinh tham mixu UBND huyn xây dirng Chuong
trInh, k hotch c' the hang nam d thirc hin.
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- Lng ghép cac chuang trmnh, dir an tp hun cho ngithi có uy tin trong
dông bào dan tc thiêu so näm bat các k näng, kiên thüc dê tham gia cong tác
tuyên truyên, 4n dng xoa bô nhüng hü tiic lac hu trong hon nhân con tn tai
trong dông bào dan tc thiêu so nhäm han ch tInh trng tao hon và hon nhân cn
huyêt thông trong vüng dông bào dan tc thiu s&
- Theo dôi, tng hçTp, sa k&, thng kt v vic trin khai thirc hin d an; djnh
ks', dOt xuât báo cáo UBND huyn và Ban Dan tOc kêt qua thirc hin.
2. Phông Tài chInh - K hoich
Chü trI, phôi hçp vói PhOng Dan tOc huyn tham muu UBNID huyn phân
bô kinh phi hang näm dê triên khai thirc hin Dé an.
3. Phông Y t và Trung tam Y t huyn
Thirc hin 1ng ghép các hott dng tix vn, khám sirc khOe tin hon nhan,
chãm soc src khOe sinh san; dan so, kê hoach hóa gia dInh vào các chumg trInh,
dê an cüa ngành nhäm nâng cao chat luqng dan so. Báo cáo so 1iu v phii n sinh
con dui 18 tuôi theo djnh kS' 6 tháng, näm.
4. Phông Lao dng - Thtrffng binh và Xã hOi
- Truyn thông bang các hInh thirc nâng cao nhn thüc cho nhân dan trong
cong tác PhOng chOng kêt hon tré em; thüc day phong trào toàn xà hOi chäm lo cho
tré em, tao diêu kin giüp tré em phát triên toàn din ye the chat và tinh than.
- Nâng cao nhn thüc, k5 näng trong gia dInh, nhà truông và ngoài xà hOi
nhàm ngän ngüa, trçl giüp và châm dirt tInh trng két hon tré em.
- Xây drng mng lithi can bO lam cong tác bào v, chäm soc tré em, cong
tác vien, tInh nguyen viên a các thôn bàn hoat dng tuyên truyên ye châm düt tInh
trng kêt hon tré em.
- Nâng cao nang lirc, k5 nàng chuyên mon v süc khóe sinh san vj thành
niên và tam 1 vi thành niên cho giáo vien, can bO lam cong tác bão v tré em, cong
tác viên, tInh nguyen viên & các thôn bàn.
- Giám sat, dánh giá và due rñt kinh nghim thirc tin trong vic trin khai
dir an châm dirt tInh trng kêt hon tré em lam c sa tham muu cho UBND huyn
triên khai mô hInh trén dja bàn toàn huyn.
5. Phông Tir pháp
Thirc hin cong tác tuyên truyn các BO 1utt, các van bàn lien quan dn hon
nhân và gia dInh, tao hon và hon nhân cn huyêt thông...
6. Phông Giáo diic và Dào to
Chi dao, trin khai diia nOi dung giáo diic giâi tInh; các quy djnh pháp lut
v hon nhân và gia dInh; tác hai, hu qua cUa tao hon và hon nhân cn huyêt thông
vào tuyên truyên, giáo dçic a h thông các tnthng hçc do mInh quàn 1. Tang
ci.thng cong tác hiióng nghip, hoat dng ngoi khóa, sinh hoat Doàn, DOi, Câu
Lac bO, To nhóm... trong trtthng hçc dê tuyên truyên, cung cap thông tin, nâng cao
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nhn thrc và thüc pháp lut v hon nhân và gia dInh di vâi hçc sinh, dc bit là
h9c sinh ngithi dan tc thiêu so.
7. Phông Van hóa — Thông tin
Chi do, trin khai thirc hin phong trào "Toàn dan doàn kt xây drng d?ii
song van boa" và cong tác gia dInh lông ghép tuyên truyn giàm thiu tInh trng
tao hon và hon nhân cn huyêt thông; dua các quy djnh ye tuôi két hôn, dàng k
kêt hôn, cam kêt không tao hon và két hon cn huyêt thông vào trong quy djnh cüa
quy uOc, huong uc thôn, bàn vüng dông bào dan tc thiêu so.
* Xây dijng k hoach 1ng ghép, nâng cao hiu qua cong tác tuyên truyn bang
nhiêu hinh thirc, phuong thirc phü hqp vói chuong trmnh, dja phuong nhàm tuyên
truyên, giáo diic, chuyên dôi hành vi ye tao hon và hon nhân cn huyêt thông trên
dja bàn huyn.
8. Các dmn Biên phông trên da bàn huyn
Lng ghép vào các chuong trInh, k hoach cüa ngành d tuyên truyn, tu
van cho ngi.thi dan thay dôi hành vi ye tao hon và hon nhân cn huyêt thông trên
dja bàn don vj dóng quân.
- . A

9. UBND cac xa, th1 tran
Chi d.o, trin khai thirc hin các hoat dng thrc hin k hoach theo huàng
dn cüa các cap có lien quan.
Trén day là K hoach thrc hin D an Giãm thiu tInh trng tao hon và hon
nhân cn huyêt thông trong vUng dan tc thiêu sO giai doan 2021-2025 trên dja bàn
huyn Dakrông.Yêu câu các Co quan, don vj, dja phuong nghiêm tüc triên khai
thirc hin./.
Nii nhIn:
- Ban Dan tOc tinh (B/c);
- TT Huyn üy (B/c);
- TT I-IDND huyn (B/c);
- CT và các PCT UBNDhuyn;
- UBMTTQVN và các to chüc CT-XH huyn;
- Các phOng, ban cap huyn;
- UBND các xã, thj trân;
- Chánh, các PVP;
- Luu: VT.

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU T!CH
, -PROCHU TICH
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S1hng kê tlnh trng tao hon trên dja bàn huyn tn nãm 2016 dn tháng 6/2021
eo Ké hogch s ..f ..../KH-UBND ngàyjf/11/2O21 cia UBND huyn Dakróng)
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Nãrn 2016

Nãrn 2017

Näm 2018

Nàm 2019

Näm 2020

Dn6/2021

Cong

3 AVao

5

18

11

10

6

15

65

4 TàRiit

31

26

5

5

11

3

81

5 llücNghI

16

3

6

1

5

3

34

6 Ta Long

11

5

13

7

7

6

49

7 BaNang

4

3

3

7

3

4

24

8 Dakrong

24

15

6

6

16

6

73

9 Thj trAn Krông Kiang

13

7

3

3

2

0

28

10 HuàngHip

11

5

3

3

1

0

23

11MôO

4

6

3

3

1

0

17

12 TriuNguyên

0

2

1

0

0

0

3

13 BaLOng

1

1

0

0
1

3

1

3

0

10

14 HãiPhUc

0

134

113

66

50

60

50

473

TT

Tngcng

Biêu mu 02
tng hon nhân cn huyêt thông trên dla bàn huyn tü nãm 2016 den tháng 6/2021

ogch so .ZLDI.. ./KH-UBND ngàyi./11/2O21 cta UBND huyn Dakróng)
Dc44,<Nãm 2016

TT

Näm 2017

Nãrn 2018

Nãm 2019

Nãm 2020

Dn 6/2021

Cong

1

ABung

0

2

ANgo

0

3

AVao

4

TàRiit

5

HücNghI

6

TaLong

7

BaNang

0

8

Dakrông

0

9

Thj trn Krông Kiang

0

10

HuàngHip

11

MOO

0

12

TriuNguyên

0

13

BaLOng

14

Hái Phiic

1

3

4
0
1

1
2

2

2

2

0
Tôngcng

1

3

1

4

0

0

9

Giãm thur t1nh tran
fiithe3 .,/c
\/
)Lfr..::
TT

2

4

NQI DUNG, PHAN KY THIXC HIN KE HOACH
hon và hon nhân cn huyt thng trong vñng dan tc thiu s giai don 2021 — 2025
ch sóIil/ /KJI-UBND ngàj1q tháng 11 nám 2021 cza UBND huyn Dakróng)

hin
Xây dmg và ban hành k hoach thirc
hin D an Giâm thiu tInh trng tao
hon và hon nhân cn huyt thông trong
vüng DTTS giai doan 2021 — 2025, trên
dja bàn huyn Dakrông
To chirc các hot dng tuyên truyên,
vn dng, tu vn nâng cao nhn thIrc,
thay dôi hành vi cüa dông bào dan tc
thiêu s v tao hon và hon nhân cn
huyt thông
Xây dirng mô hInh dim, nhân rng các
mô hInh chuyên d "Can thip lam giám
tInh trng tao hon và hon nhân cn
huyt thông"
To chiic các hoit dng nâng cao näng
1irc cho di ngü can b tham gia thirc
hiên Dé an
Các hoat dng chi dao, quãn 1, kirn
tra, so kt, tong kt

2021

Phân
2022

thuic hin (Nãm)
2023
2024

x

2025

San pham
KH cüa LIBND
huyn và các cc
quan, UBND các xã,
thi trn

X

X

X

X

X

Báo cáo

X

X

X

X

MôhInh

X

X

X

X

Báo cáo

x

Báo cáo, Hi nghj so
kt, tng kêt

x

