
 

BÁO CÁO 

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” (giai đoạn 2015 - 2020) 

 

Thực hiện Công văn số 48/BDT-CS ngày 24/02/2020 của Ban Dân tộc tỉnh 

Lạng Sơn, về việc sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn 

và hôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-

2020, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

1. Khái quát chung về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội 

Đình Lập là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía Đông Nam tỉnh Lạng 

Sơn, có tổng diện tích tự nhiên 118.956,5 ha, có đường biên giới Việt - Trung dài 

40,729 km, có đường quốc lộ 4b và quốc lộ 31 chạy qua. Toàn huyện có 12 đơn 

vị hành chính, gồm 02 thị trấn và 10 xã (Trong đó: 09 xã vùng III, 01 xã vùng II; 

02 xã biên giới là xã Bính Xá và xã Bắc Xa nằm trong 09 xã vùng III). Tổng số 

thôn bản, khu phố sau khi sáp nhập là 117, trong đó có 07 thôn giáp biên và 84 

thôn đặc biệt khó khăn.  

Huyện Đình Lập có dân số trên 29.000 người, tỷ lệ người dân tộc thiểu số 

(DTTS) chiếm 89,26%. Toàn huyện có 17 dân tộc cùng sinh sống, trong đó tỷ lệ 

dân tộc Tày chiếm 60,05%, dân tộc Dao 17,46%, dân tộc Kinh 10,74%; dân tộc 

Nùng 10,72%,  các dân tộc khác 1,04%. Những vấn đề về dân tộc, tôn giáo trên 

địa bàn cơ bản ổn định. 

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, nhân dân 

tích cực tăng gia sản xuất tăng năng suất lao động. Kinh tế sản xuất chính của 

huyện là Nông - Lâm nghiệp, chăn nuôi nhưng với quy mô nhỏ lẻ, mang tính tự 

cung, tự cấp, thương mại dịch vụ chưa phát triển, hoạt động giao lưu hàng hóa 

còn nhiều hạn chế do đường giao thông đi lại khó khăn ở một số xã trên địa bàn 

huyện. 

2. Thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn  

2.1. Tình hình tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn 

Trong 05 năm triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025” 

và triển khai Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Công tác tuyên truyền phổ 

biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Luật Hôn nhân và gia đình cũng như các lĩnh 

vực pháp luật khác có liên quan đến hôn nhân và gia đình như: Luật Hộ tịch, 

Luật Công chứng, Bộ luật Dân sự... được tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên 

và Nhân dân trên địa bàn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện, ý 
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thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân được nâng lên. Đến nay, trên 

địa bàn huyện tình trạng tảo hôn vẫn xảy ra nhưng với số lượng ít, phần lớn 

trường hợp tảo hôn đều rơi vào các hộ nghèo, chủ yếu là dân tộc Dao ở vùng sâu, 

vùng xa, đối tượng vị thành niên, hiểu biết pháp luật còn hạn chế. 

Tổng số cặp kết hôn giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn là: 1.204 cặp; 

tổng số vụ tảo hôn: 16 người, chiếm 1% so với tổng số cặp kết hôn (trong đó: 

Vợ hoặc chồng tảo hôn: 10 người, cả 02 vợ chồng tảo hôn: 06 cặp).  

Tổng số cặp kết hôn cận huyết thống giai đoạn 2015 - 2020 trên địa 

bàn huyện: 

(Có biểu tổng hợp số liệu chi tiết kèm theo) 

2.2. Hậu quả thực tế do các trường hợp tảo hôn và kết hôn cận huyết thống gây 

ra. 

Tình trạng tảo hôn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người: Nhiều trường 

hợp các cặp vợ chồng tảo hôn không được học hành thiếu kiến thức về chăm sóc 

con cái dẫn đến tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em như thiếu cân, thấp còi và kém 

thông minh. Tảo hôn cũng dẫn đến kinh tế gia đình thu nhập thấp, tỷ lệ đói nghèo 

tăng cao, là gánh nặng cho xã hội. Mặt khác, phần lớn các cặp vợ chồng tảo hôn 

còn thiếu kiến thức xã hội, thường rơi vào các hộ nghèo chủ yếu là dân tộc Dao ở 

vùng sâu, vùng xa, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến 

quyền lợi của trẻ em.  

2.3. Những yếu tố nguyên nhân cơ bản làm gây ra tình trạng tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết thống  

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương còn hạn 

chế do nhiều yếu tố như: Trình độ dân trí chưa đồng đều, kinh phí hạn hẹp... 

Một số cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể ở một số xã chưa quan tâm 

đến vấn đề này dẫn đến sự chỉ đạo chưa sát sao, cụ thể. 

Ảnh hưởng của phong tục tập quán và quan niệm lạc hậu trong hôn nhân, 

những hủ tục như hứa hôn vẫn còn tồn tại, dẫn đến nhiều gia đình quyết định 

dựng vợ - gả chồng cho con em mình khi chưa đến tuổi kết hôn.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 498/QĐ-TTg NGÀY 

14/4/2015 CỦA THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ (GIAI ĐOẠN 2015 - 2020) 

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện 

Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 30/9/2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc Thực hiện “Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 

2025” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. UBND huyện đã có kế hoạch chỉ đạo các cơ 

quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Đề án 

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

dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025” trên địa bàn huyện. 

2. Kết quả thực hiện Đề án (giai đoạn 2015 - 2020) 
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Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”, đã tác động tích cực đến 

việc đề cao vai trò của gia đình, xã hội, góp phần gìn giữ những chuẩn mực giá trị 

văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc, của địa phương. 

Tình trạng tảo hôn đã có chiều hướng giảm qua từng năm cả về số trường 

hợp và số cặp, qua đó góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng dân số, 

phát triển nguồn nhân lực, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 

thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa. 

3. Kinh phí thực hiện Đề án theo kế hoạch giai đoạn 2015 - 2020 

Kinh phí Nhà nước cấp và nguồn kinh phí địa phương để thực hiện Đề án 

trên địa bàn huyện: Không có. 

4. Đánh giá chung 

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

vùng đồng bào dân  tôc̣ thiểu số giai đoaṇ 2015 - 2020” trên điạ bàn huyện Đình 

Lập có những thuâṇ lơị khó khăn sau: 

4.1. Thuâṇ lơị 

- Được sự quan tâm chỉ đạo của B an Dân tôc̣ tỉnh , HĐND-UBND huyêṇ 

và sự phối hơp̣ của các đoàn thể , trưởng thôn và người có uy tín trong đồng bào 

dân tôc̣ thiểu số tích cưc̣ tuyên truyền về tác haị , hâụ quả của việc tảo hôn và hôn 

nhân câṇ huyết thống; 

- Người dân trên điạ bàn  các xã, thị trấn nhâṇ thức đươc̣ hâụ quả của việc 

tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống để tuyên truyền cho gia đình và cộng đồng, 

xã hội, thực hiện tốt hương ước, quy ước của thôn bản. 

4.2. Khó khăn 

- Đình Lập là huyêṇ nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh 

Lạng Sơn, sinh sống chủ yếu bàng sản xuất n ông - lâm nghiêp̣ , trình độ dân trí 

không đồng đều , điều kiêṇ kinh tế  - xã hội còn nhiều khó khăn; điạ bàn dân cư 

còn phân tán; phong tuc̣ tâp̣ quán, nhâṇ thức của nhiều gia đình còn lac̣ hâụ, chưa 

nắm vững về chế độ hôn nhân và gia đình, quyền và nghĩa vụ cũng như các 

nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình.  

- Công tác tuyên truyền , phổ biến giáo dục pháp luật về t ác hại , hâụ quả 

của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đã được triển khai thưc̣ hiêṇ , nhưng 

chưa rộng khắp nhất là đối với các đối tượng đang trong độ tuổi vị thành niên. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2020 - 

2025 

Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đối 

với việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về hôn nhân và gia đình; tạo sự thống nhất cao về nhận thức của cán 

bộ, đảng viên và nhân dân trong triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo 

dục, ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 
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Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn trên địa 

bàn xây dựng kế hoạch và đề ra biện pháp cụ thể để tập trung thực hiện có hiệu 

quả Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ 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” và Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 

30/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Đề án “Giảm 

thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Đẩy mạnh và đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục về hôn nhân và 

gia đình; chú trọng lựa chọn nội dung trọng tâm, sát với thực tiễn và nhận thức 

của đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung vào nhóm đối tượng phụ nữ, thanh, thiếu 

niên và vùng có nguy cơ cao về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. 

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, 

nhất là đối tượng là cán bộ, đảng viên; xử phạt hành chính kết hợp với xử phạt 

theo hương ước, quy ước thôn bản.  

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Đề nghị Ban Dân tộc tỉnh hàng năm ban hành các văn bản hướng dẫn về nội 

dung chuyên đề để UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện nhằm nâng cao nhận 

thức, thay đổi hành vi về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong 

đồng bào vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.  

Trên đây là Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng 

tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” giai 

đoạn 2015 - 2020 của UBND huyện Đình Lập./. 

 
Nơi nhận :                                                                         
- Ban Dân tộc tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng LĐTBXH-DT; 

- UBND các xã, Thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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