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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân 

cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh năm 

2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1465/KH-BCĐ ngày 30/3/2021 của Ban Chỉ đạo 

Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng 

dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, năm 2021; Ban Chỉ đạo thực 

hiện Đề án tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án năm 2021, như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN         

Thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân 

cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số”, giai đoạn 2015-2025; Quyết định 

số 08/QĐ-UBDT ngày 18/02/2021 của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế 

hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống trong vùng dân tộc thiểu số”, giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II); Công 

văn số 1721/UBDT-DTTS ngày 19/12/2020 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);  

Thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống trong vùng dân tộc thiểu số, được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm 

chỉ đạo; Thường trực Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 108-TB/TU ngày 

11/3/2021; Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 166-

CV/BCS ngày 18/3/2021 về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh 

ủy về triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Kế hoạch 

thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II); 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 481/KH-UBND ngày 29/01/2021 

về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2025 

(giai đoạn II); đồng thời UBND tỉnh ban hành Quyết định số 213/QĐ-UBND 

ngày 02/02/2021, về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tỉnh, gồm 25 



 

 

2 

 

thành viên, Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Trưởng ban 

Chỉ đạo là Trưởng Ban Dân tộc tỉnh;  

Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh ban hành Quyết định số 486/QĐ-BCĐ ngày 

22/3/2021 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Giảm thiểu 

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

địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II) và Kế hoạch số 

1465/KH-BCĐ ngày 30/3/2021 về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo 

hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận, năm 2021;  

Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan thường trực đã tích cực chủ động tham mưu 

Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Đề án “Giảm 

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

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2015-2020 (giai đoạn I); ban hành các 

văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án (giai đoạn II: 2021-2025) 

đảm bảo tính thống nhất, thiết thực, đồng bộ và phù hợp với điều kiện thực tế 

của địa phương1; 

Các Sở, ngành, địa phương và thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực, chủ 

động xây dựng thành chương trình, kế hoạch cụ thể hóa để thực hiện2.  

                                                 
1 Công văn số 609/BDT-TTĐB ngày 30/12/2020 đề nghị cử thành viên tham gia Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 

“Giảm thiểu tình trạnh tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào DTTS” giai đoạn 2021-2025; công 

văn số 136/BDT-TTĐB ngày 04/3/2021 đề nghị thành viên BCĐ góp ý quy chế hoạt động của BCĐ; Tờ trình số 

164/BDT-TTĐB ngày 12/3/2021 về việc đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của BCĐ; công văn số 615/BDT-

TTĐB ngày 31/12/2020 đề nghị góp ý Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025; công văn số 29/BDT-

TTĐB ngày 13/01/2021 về việc đề nghị ký ban hành kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025; công văn số 

188/BDT-TTĐB ngày 28/3/2021 về việc đề nghị ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2021; công văn 

193/BDT-TTĐB ngày 24/3/2021 Trình Ủy ban nhân dân tỉnh  ban  hành  Công  văn  triển  khai thực  hiện  ý  

kiến  chỉ  đạo  của Thường  trực  Tỉnh  ủy  về   kế hoạch  thực  hiện  Đề  án  “Giảm thiểu  tình  trạng  tảo  hôn  và  

hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân  tộc  thiểu  số”  trên  địa  bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; công văn 

209/BDT-TTĐB ngày 31/3/2021 Cấp  bổ  sung  kinh  phí  thực hiện  chính sách cho Người có uy tín,  theo  

Quyết  định  số 12/2018/QĐ-TTg và thực hiện Đề  

án  Giảm  thiểu  tình  trạng  tảo  hôn và hôn nhân cận huyết thống theo Quyết  định  số  498/QĐ-TTg  của Thủ 

tướng Chính phủ, năm 2021; công văn 370/BDT-TTĐB ngày 01/6/2021 Báo  cáo  kết  quả  thực  hiện Quyết  

định  498/QĐ-TTg  ngày 14/4/2015  của  Thủ  tướng  Chính phủ 06 tháng đầu năm 2021. 
2 Sở Y tế ban hành công văn số 1235 /SYT-KHNVTC ngày 02/4/2021 về Triển  khai  thực  hiện  Đề án  Giảm  

thiểu  tình  trạng  tảo hôn  và  hôn  nhân  cận  huyết thống  trong  vùng  dân  tộc thiểu số năm 2021, Kế hoạch số 

839/KH-SYT ngày 05/3/2021 về Thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

trong vùng dân tộc thiểu số của Ngành Y tế giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II); Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch 

số 3 3 5 -KH/TĐTN-XDTCĐH ngày 04/3/2021 về Triển khai công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh 

niên thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” 

trên địa bàn tình Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II); Hội Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh ban hành Kế hoạch 

số Sô: 305/KH-BTV ngày 19/3/2021 Triển  khai thực  hiện Đề án “Giảm thiểu  tình trang tảo  hôn và  hôn  nhân 

cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”  giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II)  trong các cấp Hội 

phụ nữ tỉnh Ninh Thuận, công văn số 1542/CV-BTV ngày 28/4/2021 về việc tăng  cường  tổ  chức  các  hoạt  

động  truyền  thông  nhằm  giảm  thiểu tình  trạng  tảo  hôn  và  hôn  nhân  cận huyết thống, nhất là trong vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021; huyện Ninh Hải ban hành văn bản số 344/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 về 

kiện toàn BCĐ thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 18/3/2021 về triển khai 

thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025; huyện Bác Ái ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 25/2/2021 về 

triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 về kiện toàn 

BCĐ thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025; huyện Ninh Sơn ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 

24/3/2021 về triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 về 

kiện toàn BCĐ thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025; huyện Thuận Bắc ban hành Kế hoạch 157/KH-UBND 
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

 1. Công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng  

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Thực hiện tin, phóng sự, phỏng vấn 

phản ánh sự đổi mới và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh trật tự đối với 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Đài Truyền thanh huyện, thành phố và hệ thống 

truyền thanh xã phát thanh 4 lần/tuần (mỗi lần phát sóng 10-15 phút) các nội 

dung tuyên truyền kết quả về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; dạy nghề và giải 

quyết việc làm; cung cấp thông tin thị trường lao động, đẩy mạnh và mở rộng 

công tác tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu 

số; chăm sóc  sức khỏe,  khám chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số và đặc biệt 

là về Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống Bạo lực gia đình, Luật Bình 

đẳng giới... 

- Báo Ninh Thuận: đã tích cực thực hiện công tác tuyên truyền 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 các ấn phẩm báo in và báo điện tử, qua đó góp 

phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, nhất là đồng bào 

dân tộc thiểu số về những hệ lụy của việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ảnh 

hưởng đến sức khỏe bà mẹ, trẻ em và chất lượng dân số. 

2. Hoạt động của các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương 

- Ngành Y tế: tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, tư vấn nâng 

cao nhận thức của bà mẹ trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, dân số - kế 

hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên - thanh niên, trong đó có 

lồng ghép nội dung về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Công tác chăm sóc 

sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên được duy trì thường xuyên, các hoạt 

động truyền thông tư vấn thay đổi hành vi được thực hiện như tình dục an toàn 

và lành mạnh, thai nghén và sinh đẻ ở vị thành niên, kỹ năng sống của vị thành 

niên, dịch vụ sức khỏe thân thiện vị thanh niên, xây dựng góc dịch vụ thân thiện 

và các câu lạc bộ vị thành niên, thanh niên. Tổ chức tuyên truyền, vận động tại 

hộ gia đình cho 225 hộ có đối tượng là vị thành niên, thanh niên về tình dục an 

toàn và lành mạnh, thai nghén và sinh đẻ ở tuổi vị thành niên3. Thực hiện các 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ có thai trước, trong và sau sinh tại tất cả 

các xã có đồng bào DTTS nhằm nâng cao sự hiểu biết về làm mẹ an toàn và tạo 

sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động về chăm sóc sức khỏe cho bản thân bà 

mẹ khi có thai4. 

                                                                                                                                                         
ngày 20/4/2021; huyện Thuận Nam ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 22/02/2021 về việc Thực hiện Đề 

án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn huyện 

Thuận Nam, giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II); Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 về củng cố, kiện 

toàn Ban Chỉ đạo. 

3 Tổ chức 09 buổi truyền thông về lợi ích của khám sức khỏe tiền hôn nhân; lợi ích của việc tầm soát chấn đoán 

và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh; vai trò của chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; 

tác hại của nạo phá thai, tình trạng mang thai ngoài ý muôn và phá thai ở tuổi vị thành niên, thanh niên. Hệ lụy 

của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đối với sức khoẻ bà mẹ, trẻ em và giống nòi, vận động kết hôn theo 

đúng tuổi theo quy định của pháp luật... 

4 Trong năm 2021 đã chăm sóc cho 231 trường hợp mang thai (nhiều nhất là huyện Ninh phước 52 trường hợp 
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- Ngành Giáo dục và Đào tạo: đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Ban đại 

diện cha mẹ học sinh tuyên truyền sâu rộng đến phụ huynh học sinh từng khối 

lớp về hậu quả của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số thông qua các buổi họp phụ huynh học sinh đầu năm, tuyên 

truyền thông qua loa đài và trực quan bằng pa-nô, áp- phích, nhằm giảm thiểu 

tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tổ chức tuyên truyền, cung cấp 

thông tin, phổ biến pháp luật; truyền thông, vận động, tư vấn…. nhằm nâng cao 

nhận thức của người dân và cộng đồng về ý thức chấp hành pháp luật; thay đổi 

hành vi, không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình 

trong đồng bào dân tộc thiểu số5. 100% các trường phổ thông đều thành lập tổ tư 

vấn tâm lý cho học sinh nhằm hỗ trợ và can thiệp đối với học sinh đang gặp phải 

khó khăn về tâm lý trong học tập và cuộc sống để tìm hướng giải quyết phù hợp, 

giảm thiểu tác động tiêu cực có thể xảy ra; góp phần xây dựng môi trường giáo 

dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường. Trong 

đó, tập trung vào các nhiệm vụ tư vấn trọng tâm theo cấp học6. 

- Ngành Tư pháp: tổ chức lồng ghép tuyên truyền qua các hình thức, như: 

tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, mở Hội nghị triển khai, quán triệt; cuộc thi; 

các phóng sự, bản tin, bài viết, hình ảnh trực quan; các chuyên trang, chuyên 

mục Hỏi - Đáp pháp luật, pháp luật và cuộc sống đăng, phát sóng trên Báo, Đài; 

tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; Công tác trợ giúp pháp lý thường xuyên lồng 

ghép việc truyền thông giới thiệu Luật Phòng, chống Bạo lực gia đình, Luật Hôn 

nhân và gia đình và đề cao vấn đề tránh, nghiêm cấm tình trạng tảo hôn trong 

hôn nhân gia đình và thực hiện tư vấn, hướng dẫn, giải đáp, cung cấp thông tin 

pháp luật cũng như thực hiện trợ giúp pháp lý vụ việc cụ thể cho các đối tượng 

là nạn nhân của bạo lực gia đình7. 

- Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tổ chức triển khai thực hiện Đề án 

“Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào 

DTTS” bằng nhiều hình thức đa dạng, lồng ghép sinh hoạt vào trong các Mô 

                                                                                                                                                         
và huyện Thuận Bắc 38 trường hợp), có 266 trường hợp đẻ, 978 trường hợp khám phụ khoa, 266 trường hợp áp 

dụng biện pháp tránh thai hiện đại và 04 trường hợp phá thai. 

 
5 Các trường đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tốt công tác giáo dục lồng ghép, xây dựng kế hoạch dạy học theo 

hướng tích hợp với các môn học như: Đạo đức, Giáo dục công nhân; Tự nhiên – xã hội, Sinh học . . . với các nội 

dung lồng ghép như:  Giáo dục Pháp luật về hôn nhân gia đình, lồng ghép với giáo dục giới tính.;  Giáo dục sinh sản, lồng 

ghép với hôn nhân cận huyết và hậu quả của hôn nhân cận huyết; Những tác hại của hôn nhân cận huyết là nguy 

hại đến chất lượng dân số và giống nòi, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, lao động, sản xuất và phát triển kinh tế 

xã hội; Tảo hôn và hôn nhân cận huyết là trái với quy luật sinh học và thuần phong, mỹ tục của người Việt Nam.   

6 Tư vấn tâm lý lứa tuổi, giới tính, hôn nhân, gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên phù họp với lứa tuổi; Tư 

vấn, giáo dục kỹ năng, biện pháp ứng xử văn hóa, phòng, chống bạo lực, xâm hại và xây dựng môi trường giáo 

dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Tư vấn tăng cường khả năng ứng phó, giải quyết vấn đề phát sinh trong môi 

quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác. Tư vấn kỹ năng, phương pháp học tập hiệu 

quả và định hướng nghề nghiệp. Tham vấn tâm lý đối với học sinh gặp khó khăn cần hỗ trợ, can thiệp, giải quyết 

kịp thời. Giới thiệu, hỗ trợ đưa học sinh đến các cơ sở, chuyên gia điều trị tâm lý đối với các trường hợp học sinh 

bị rối loạn tâm lý nằm ngoài khả năng tư vấn của nhà trường. 

7 Năm 2021, vụ việc do Trợ giúp viên pháp lý thực hiện: 119 vụ việc; trong đó tư vấn cho các vụ việc về hôn nhân gia 

đình là 34 trường hợp và trợ giúp pháp lý cho 65 người dân tộc thiểu số. 
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hình gia đình phát triển bền vững; Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình và 

trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc 

vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Đồng 

thời, tùy theo tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, có 

chương trình, kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, 

thể dục thể thao giữa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thích hợp từng vùng, 

miền8. Hướng dẫn duy trì việc tổ chức hội nghị triển khai Mô hình hỗ trợ làng, 

xã xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới, 

Hội nghị hướng dẫn triển khai công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia 

đình tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, huyện; trong đó có lồng ghép nội dung 

các giải pháp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong 

vùng dân tộc thiểu số. Tại các huyện và thành phố lồng ghép tổ chức hội nghị 

tập huấn kỹ năng phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trong các tổ chức “Địa 

chỉ tin cậy”.  

- Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội: Tổ chức triển khai lồng ghép 

các hoạt động truyền thông về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống vào các hoạt động truyền thông về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; 

chương trình phòng, chống tệ nạn xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết 

việc làm, bình đẳng giới. Nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em (1/6), Sở đã tổ 

chức in ấn các tài liệu tuyên truyền nội dung về các biện pháp bảo đảm quyền trẻ 

em và bảo vệ trẻ em tại 65 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh9. Phối hợp với 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự, chuyên đề về bảo vệ trẻ 

em phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và hệ thống truyền thanh 

của các xã, phường, thị trấn; Trong đó tập trung vào các chủ đề, khẩu hiệu, 

thông điệp truyền thông về bảo vệ trẻ em năm 2021. Chỉ đạo Trung tâm Công 

tác xã hội, là đơn vị trực thuộc Sở thực hiện chức năng tuyên truyền các chủ đề 

liên quan đến vấn đề xã hội, bảo vệ trẻ em10. Qua đó, lồng ghép nội dung xâm 

hại tình dục trẻ em là hành vi vi phạm pháp luật, giúp thay đổi suy nghĩ của 

người dân và trẻ vị thành niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số về tình trạng tảo 

hôn. 

- Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Lồng ghép thông qua các 

buổi sinh hoạt công đoàn, họp giao ban định kỳ và các lớp tập huấn về công tác 

khuyến nông, khuyến ngư, các lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật…, chỉ đạo 

các đơn vị trực thuộc lồng ghép đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho công chức, 

viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị mình và người dân khi tham 

                                                 
8 Nhân Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3), Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày chạy Olympic vì sức khỏe cộng 

đồng (27/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), tổ chức treo băng-rôn, cờ phướn trước cơ quan, đơn vị, trên các 

trục đường chính, nơi công cộng; tổ chức các hoạt động lưu diễn biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, hoạt động thể 

dục thể thao, xây dựng điểm sáng văn hóa… phục vụ bà con nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng 

miền núi…  

9 in và chuyển 82 băng rôn tuyên truyền các thông điệp về Luật Trẻ em, các biện pháp bảo đảm quyền trẻ em và 

bảo vệ trẻ em tại 65 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; 10.500 tờ rời tuyên truyền về Tổng đài điện thoại quốc 

gia bảo vệ trẻ em 111; 20.000 tờ rơi và 100 pano tuyên truyền về phòng ngừa xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em là 

trách nhiệm của toàn xã hội. 
10 Trong năm 2021, Trung tâm đã in ấn và phát hành 100 tờ rơi tuyên truyền phòng chống xâm hại tình dục trẻ 

em. 
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gia các lớp tập huấn về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của 

Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; tuyên truyền Pháp luật về 

Dân số, Luật Hôn nhân và gia đình; về xử lý các vi phạm hành chính, hình sự 

liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đặc biệt là các hành vi bị 

nghiêm cấm trong Luật Hôn nhân và Gia đình; Nghị định số 126/2014/NĐ-CP 

ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo 

lực gia đình; Luật Trẻ em và Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; 

hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh 

nghiệp, hợp tác xã. 

- Công An tỉnh: đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các sở, ban 

ngành liên quan thường xuyên tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin đại chúng về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật 

Hôn nhân và gia đình, tác hại của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; 

Công an huyện, thành phố thông qua các buổi họp dân lồng ghép tổ chức tuyên 

truyền đến người dân về Luật Hôn nhân và gia đình, tác hại của việc tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết thống, các quy định xử phạt hành chính trong việc tảo hôn 

và hôn nhân cận huyết thống để người dân nâng cao hiểu biết; chỉ đạo Công an 

xã kịp thời ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng dân 

tộc thiểu số. Xác định công tác triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng 

tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” là một nhiệm 

vụ trọng tâm góp phần nâng cao đời sống người dân, đảm bảo an ninh, trật tự, 

đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; thường xuyên chỉ đạo 

Công an các đơn vị, địa phương trên cơ sở, chức năng nhiệm vụ được giao, chủ 

động phối hợp, lồng ghép vào các hoạt động, chương trình, kế hoạch công tác để 

triển khai thực hiện hiệu quả đề án. 

- Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: 

Tổ chức lồng ghép với việc tuyên tuyền, hướng dẫn và triển khai công tác 

phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó 

huy động  sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, phát huy vai trò của Mặt 

trận Tổ quốc cùng các tổ chức đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội 

Cựu chiến binh, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào DTTS 

cùng tham gia vào công tác tuyên truyền, vận động, phát hiện, ngăn ngừa các 

trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến hôn nhân và gia đình ở cơ sở. Phối 

hợp với các Sở, ngành và địa phương trong thực hiện lồng ghép các hoạt động, 

đồng thời tranh thủ huy động, phát huy vai trò tích cực của các tổ chức chính trị 

- xã hội, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, già làng, 

người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vận động, thuyết phục 

người dân xóa bỏ hủ tục lạc hậu về hôn nhân và gia đình. Tiếp tục xây dựng và 

đẩy mạnh hoạt động của các mô hình nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay nhận thức 

của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số được nâng 
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lên, ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực, rõ 

nét11.   

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: Các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về nếp sống, văn hóa, văn minh, 

đô thị tới các chi hội phụ nữ, tập trung vào các nội dung liên quan đến hôn nhân 

và gia đình, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cũng như làm rõ những hậu 

quả, tác hại và hệ lụy do tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống gây ra trên 

phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội (zalo, facebook), viết tin bài, phát 

tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, lồng ghép trong sinh hoạt chi, tổ Hội; 

hướng dẫn kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, chăm sóc, nuôi dạy con, xây 

dựng kế hoạch chi tiêu hợp lý, tiết kiệm; ngăn chặn bạo lực gia đình và tệ nạn xã 

hội từ gia đình, thu hút 15.050 hội viên, phụ nữ tham gia. Qua đó, giúp cho cán 

bộ, hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức trong xây dựng nếp sống, văn hóa gia 

đình, thực hiện tốt quy ước, hương ước của cộng đồng, chấp hành tốt chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia 

đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”12. 

- UBND các huyện, thành phố: Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 

các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Đề án 

tỉnh; thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Đề 

án huyện; Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các 

thành viên là Trưởng các phòng chuyên môn và Chủ tịch UBND các xã vùng 

đồng bào DTTS13; hướng dẫn các xã thành lập các Câu lạc bộ, tổ, nhóm tuyên 

truyền, vận động, xử lý các vụ việc vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình; phát 

huy vai trò người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thăm 

                                                 

11 các câu lạc bộ pháp lý, tổ tư vấn về hôn nhân và gia đình, các câu lạc bộ  của đoàn Thanh niên, Hội Phụ  nữ, 

các đội văn nghệ  tuyên truyền tại địa phương. Tăng cường tổ  chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm;  tổ  chức  

các  lớp  tập  huấn  nâng cao năng  lực  cho  cán  bộ, công  chức tham gia thực hiện công tác tuyên truyền về 

pháp luật Hôn nhân và gia đình; biên soạn, cung cấp thông tin, tài liệu, án phẩm tuyên truyền về hôn nhân và gia 

đình, ngăn ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.  

 

12 chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình CLB/tổ/nhóm để thu hút hội viên phụ nữ DTTS 

vào Hội, điển hình như: CLB xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, CLB phụ nữ cao tuổi, CLB phụ nữ không tảo 

hôn, CLB nòng cốt dân tộc, tôn giáo, mô hình “Dòng tộc khuyến học” trong phụ nữ dân tộc Chăm, tổ phụ nữ dân 

tộc Rắclây đánh Mã la, góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, tổ phụ nữ cốt cán trong dân tộc, tôn 

giáo, tổ phụ nữ không có con em tảo hôn …Đồng thời, các cấp Hội còn triển khai thực hiện tốt các hình thức vận 

động tiết kiệm như: mô hình tiết kiệm giúp nhau phát phát triển kinh tế gia đình, mô hình nuôi heo đất, hủ gạo 

tình thương, tổ phụ nữ tình thương… giúp hội viên, phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số, tôn giáo. Các cấp Hội đã  

cũng cố và duy trì các mô hình “địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng .Đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được 204 địa chỉ 

tin cậy, trong đó có 58 địa chỉ tin cậy được thành lập tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

 
13 Ủy ban nhân dân thành phố Báo cáo số 224/BC-UBND ngày 01/7/2021 về Kết quả thực hiện Quyết định 

498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2021; huyện Ninh Hải ban hành Quyết định số 

344/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 về kiện toàn BCĐ thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025; huyện Bác Ái ban 

hành Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 về kiện toàn BCĐ thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025; 

huyện Ninh Sơn ban hành Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 về kiện toàn BCĐ thực hiện Đề án giai 

đoạn 2021-2025; huyện Thuận Nam ban hành Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 về củng cố, kiện 

toàn Ban Chỉ đạo; huyện Ninh Phước ban hành Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 về việc kiện 

toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án. 
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hỏi nhân dịp lễ, tết; lồng ghép các qua các buổi họp thôn, họp dòng họ, sinh hoạt 

gia đình để tuyên truyền cho con cháu, bà con trong thôn, xóm thực hiện nếp 

sống văn hóa mới, con cháu không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống; 

việc ma chay, cưới hỏi cần tiết kiệm gắn với tuyên truyền phòng, chống dịch 

Covid-19, giữ gìn và phát huy văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xoá bỏ 

các hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan; lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, vận 

động với các hoạt động văn hóa, lễ hội tại cộng đồng; các buổi sinh hoạt tổ, 

nhóm, câu lạc bộ, giáo dục về giới, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng, chống 

bạo lực gia đình, kiến thức về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia 

đình, ...đã thu hút hàng ngàn lượt người tham gia; tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát nhằm phát hiện sớm các đối tượng có nguy cơ tảo hôn, hôn nhân cận 

huyết thống phối hợp với gia đình, tộc họ và các ngành đoàn thể địa phương 

tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện theo đúng qui định của Luật Hôn 

nhân và gia đình...  

Năm 2021, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành cấp ủy, 

chính quyền địa phương, đến nay tỷ lệ tảo hôn trên địa bàn vùng DTTS trên địa 

bàn tỉnh có chiều hướng giảm, cụ thể trong năm 2021 có 11 cặp tảo hôn/945 cặp 

DTTS đăng ký kết hôn, chiếm 1,16%, giảm 18 cặp so với cùng kỳ (năm 2020 có 

29 cặp tảo hôn), các cặp tảo hôn chủ yếu xảy ra ở vùng dân tộc Raglai, trong đó 

huyện Bác Ái: 05 trường hợp (xã Phước Thắng, Phước Bình); huyện Thuận Bắc: 

05 trường hợp (xã Công Hải); huyện Ninh Sơn có 01 trường hợp (xã Ma Nới); 

không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống. 

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những mặt đạt được 

- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 

dân tỉnh và Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tỉnh; đồng thời có sự phối hợp nhịp 

nhàng, đồng bộ của các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương và các thành viên Ban 

chỉ đạo trong thực hiện Đề án; số vụ tảo hôn giảm nhiều so với cùng kỳ năm 

2020; 

- Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Ban Dân tộc tỉnh) đã chủ động tích 

cực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tỉnh 

ban hành kế hoạch xác định nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp, 

đảm bảo phù hợp với điều kiện của địa phương;  

- UBND các huyện, thành phố đã kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo thực 

hiện Đề án, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án; chỉ đạo UBND các 

xã, trường học duy trì hoạt động các mô hình điểm và tổ chức nhiều hoạt động 

quán triệt, tuyên truyền nội dung Đề án nhằm nâng cao nhận thức,thay đổi hành 

vi, tập quán tảo hôn trong vùng đồng bào DTTS và miền núi;  

- Nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc 

thiểu số được nâng lên, ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước có nhiều 

chuyển biến tích cực, rõ nét.  
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2. Những hạn chế, khó khăn     

 - Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp trên diện rộng 

nên việc triển khai tổ chức các hoạt động theo Kế hoạch số 1465/KH-BCĐ ngày 

30/3/2021 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tỉnh bị ảnh hưởng, một số nội dung 

không thực hiện được. 

- Điều kiện kinh tế gia đình vùng đồng bào DTTS còn khó khăn, thiếu 

việc làm, một bộ phận thanh, thiếu niên đi làm ăn xa nên các bậc cha mẹ rất khó 

khăn trong việc quản lý, giáo dục con cái, dẫn đến nguy cơ xảy ra tảo hôn. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022 

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đến tất cả cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân về Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính 

Phủ; Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội và Nghị 

quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ về triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề 

án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của 

Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư 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; 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 I: từ năm 2021 

đến năm 2025; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 

tỉnh và Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tỉnh về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận, giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II). 

 2. Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, 

chính quyền, các tố chức đoàn thể, các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án các cấp 

trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy 

ban nhân dân tỉnh nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

 3. Lồng ghép các Chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng 

dân tộc thiểu số gắn với việc thực hiện Đề án trên địa bàn như: Chương trình 

mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; các 

Quyết định, Đề án của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Ủy 

ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch 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, định hướng đến năm 2030. 

 4. Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch số 481/KH-

UBND ngày 29/01/2021 về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận, giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II); 



 

 

10 

 

 5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, ngăn ngừa các 

đối tượng có nguy cơ tảo hôn phối hợp với gia đình, tộc họ, Người có uy tín và 

các ban ngành, đoàn thể địa phương để tuyên truyền, vận động đối tượng thực 

hiện tốt Luật Hôn nhân và gia đình. Duy trì và nhân rộng Mô hình điểm Câu lạc 

bộ “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân 

tộc thiểu số” tại các xã và trường học vùng DTTS và miền núi. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo 

hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của 

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tỉnh./. 

 

Nơi nhận: TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
- Ủy ban Dân tộc; Vụ DTTS (UBDT); 

- Văn phòng đại diện UBDT tại TP HCM; 

- TTTU, TT. HĐND tỉnh (báo cáo); 

- CT, PCT. UBND tỉnh Nguyễn Long Biên; 

- Thành viên BCĐ; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: CVP, PVP (NĐT); 

- Lưu: VT, VXNV. NVT. 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Long Biên 
 

 

 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-17T09:00:43+0700
	HÀ NỘI
	Nguyễn Long Biên<longbien@ninhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-01-17T09:51:37+0700


		2022-01-17T09:51:55+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2022-01-17T09:52:48+0700




