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BÁO CÁO  

Kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của 

Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người 

dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số; 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 đồng bào dân tộc 

thiểu số” trên địa bàn huyện Đình Lập, giai đoạn 2015-2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-ĐGS-DT ngày 7/3/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về Kế hoạch giám sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện 

Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ Quy định chính sách 

hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng 

chính sách dân số; 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 đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 

2015-2020, UBND huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC TRIỂN KHAI 

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VÀ ĐỀ ÁN 

Để triển khai thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP của Chính phủ và 

Quyết định số 498/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ Quyết định số 

1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các 

đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn và Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 

10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành đơn vị hành chính cấp xã thuộc 

vùng khó khăn, hằng năm UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Y tế ban hành văn bản 

hướng dẫn các xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn huyện rà soát, thống kê, lập 

danh sách đối tượng phụ nữ sinh một hoặc hai con là hộ nghèo, người dân tộc 

thiểu số, người kinh có chồng là người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hỗ 

trợ theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Ban hành kế hoạch thực 

hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng dân 

tộc thiểu số và miền núi đến UBND các xã, thị trấn và các phòng, ban, ngành liên 

quan; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các phòng, ban, ngành liên quan, 

UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết thống, lồng ghép việc tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong các chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật...; đồng 

thời, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn 

và hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, góp phần 

nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số. 
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II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ 

1. Công tác rà soát, thống kê, lập danh sách đối tượng hưởng chính 

sách hỗ trợ. Việc thực hiện quy trình, quy định về trình tự, thủ tục đề nghị 

cấp kinh phí cho đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ. Việc công khai đối 

tượng hỗ trợ trước và sau khi có quyết định hỗ trợ. Việc xác minh các tiêu chí 

để hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định 

- Căn cứ Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn và Quyết định 

số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành đơn vị hành 

chính cấp xã thuộc vùng khó khăn; Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-

BTC-BLĐTBXH hướng dẫn việc thực hiện Nghị định về hồ sơ, trình tự, thủ tục 

cấp, thu hồi kinh phí hỗ trợ; nguồn kinh phí; lập dự toán, phân bổ, quyết toán ngân 

sách Nhà nước; chế độ báo cáo; trách nhiệm của các cơ quan thực hiện chính sách 

hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người DTTS khi sinh con đúng chính sách 

dân số. Hằng năm UBND huyện giao Trung tâm Y tế đề nghị các xã thuộc vùng 

khó khăn trên địa bàn rà soát, thống kê, lập danh sách đối tượng phụ nữ sinh một 

hoặc hai con là hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người kinh có chồng là người 

dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hỗ trợ. 

- Hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ của đối tượng được thụ hưởng gồm đầy đủ 

các thủ tục; Tờ khai đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số theo 

mẫu số 01a (mặt 1 + mặt 2) theo Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-

BLĐTBXH ngày 15/4/2016 áp dụng năm 2017 trở về trước; Tờ khai đề nghị hỗ 

trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số theo mẫu số 01b (mặt 1) theo Thông 

tư số 45/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 áp dụng từ năm 2018 trở đi; Quyết định 

về việc hỗ trợ kinh phí cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi 

sinh con đúng chính sách dân số theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 

27/4/2015 của Chính phủ do Uỷ ban nhân dân xã ban hành Quyết định; Quyết 

định công nhận hộ nghèo, giấy chứng nhận hộ nghèo của UBND xã; Giấy đăng ký 

kết hôn phụ nữ hưởng chính sách là người dân tộc kinh có chồng là người dân tộc 

thiểu số. 

- Từ ngày 05/10 đến ngày 10/10 hằng năm các xã lập danh sách đối tượng 

được hưởng chính sách hỗ trợ được thực hiện theo đúng quy trình công khai theo 

đúng các tiêu chí quy định tại Điều 1 Nghị định số 39/2015/NĐ-CP. 

2. Việc tổ chức cấp phát kinh phí cho đối tượng hỗ trợ. Tổng số đối 

tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định trên địa bàn (theo từng xã 

và chung toàn huyện). Tổng số đối tượng đã nhận kinh phí hỗ trợ; định mức 

hỗ trợ, thời điểm và phương thức hỗ trợ 

- Theo Nghị định 39/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định, kể từ ngày 

15/6/2015, phụ nữ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách 

dân số được hỗ trợ với mức 2 triệu đồng/người. Đối tượng được hỗ trợ quy định 
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tại Điều 1 của Nghị định số 39/2015/NĐ-CP. Mỗi đối tượng chỉ được nhận chính 

sách hỗ trợ một lần. 

Hằng năm, từ tháng 11 đến tháng 12 hàng năm trên cơ sở danh sách được 

phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho đối tượng được thụ hưởng chính sách được phát trực 

tiếp bằng tiền mặt, tổng số đối tượng được hỗ trợ trên địa bàn huyện giai đoạn 

2015-2020 là 107 người, với tổng kinh phí 214.000.000 đồng. 

- Tổng số đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đã nhận tiền 107 người 

cụ thể như sau:  

 + Năm 2017 triển khai tại 10 xã, 86 người với tổng kinh phí hỗ trợ 

172.000.000 đồng;  

+ Năm 2018 triển khai tại 03 xã, 17 người với tổng kinh phí hỗ trợ 

34.000.000 đồng;  

+ Năm 2019 triển khai tại 02 xã, 4 người với tổng kinh phí hỗ trợ 8.000.000 

đồng.  

(Có biểu chi tiết đính kèm) 

3. Việc quản lý, theo dõi đối tượng đã nhận kinh phí hỗ trợ. Tổng số đối 

tượng hưởng chính sách đã nhận tiền nhưng vi phạm cam kết sinh thêm con 

trái chính sách dân số; Số kinh phí đã thu hồi. nguyên nhân vi phạm cam kết 

Thực hiện Nghị định số 39/NĐ/2015/NĐ-CP, huyện Đình Lập đã ban hành 

văn bản chỉ đạo Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phối hợp với cộng tác 

viên Dân số các xã, thị trấn khảo sát, thống kê, lập danh sách đối tượng theo quy 

định tại các xã, thị trấn trên địa bàn. Số kinh phí đã được thu hồi là 2.000.000 

đồng, (Thu hồi kinh phí 01 đối tượng thực hiện năm 2017 của xã Bính Xá). 

- Nguyên nhân vi phạm cam kết không sinh thêm con, trái với chính sách 

dân số do nhận thức của các đối tượng về chính sách Dân số - kế hoạch hóa gia 

đình còn hạn chế, người dân còn tư tưởng sinh nhiều con, còn phân biệt giới tính, 

tư tưởng trọng nam, kinh nữ muốn sinh con trai. 

4. Công tác quản lý, sử dụng kinh phí và thanh quyết toán nguồn kinh 

phí hỗ trợ theo quy định 

Hằng năm, công tác quyết toán kinh phí thực hiện đúng quy định hiện hành. 

5. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết thực hiện chính sách hỗ 

trợ 

 Hằng kỳ, UBND huyện tổ chức công tác sơ kết, tổng kết theo hướng dẫn. 

III. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ ĐỀ ÁN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 

498/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

1. Đánh giá thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa 

bàn 
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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 

thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân được nâng lên. Đến nay, trên 

địa bàn 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 vụ, chiếm 1% so với tổng số cặp kết hôn (trong đó: Vợ hoặc 

chồng tảo hôn: 10 vụ, cả vợ hoặc chồng tảo hôn 06 vụ).  

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

huyện: Không có. 

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

2.  Kết quả hoạt động truyền thông, vận động, nâng cao nhận thức về 

tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống 

- Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Hội đồng Tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức tập huấn, tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật, đồng thời lồng ghép tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng 

cao nhận thức, kiến thức về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật bảo vệ chăm sóc và 

giáo dục trẻ em, Luật dân sự, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia 

đình, Luật Xử lý vi phạm hành chính; Bộ luật Hình sự; Bộ luật Dân sự và các 

Nghị định hướng dẫn thi hành, trong đó tập trung triển khai các quy định về tảo 

hôn và hôn nhân cận huyết thống, đặc biệt là các hành vi bị nghiêm cấm trong 

Luật hôn nhân và gia đình; chú trọng tuyên truyền về tác hại, hậu quả và hệ lụy do 

tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống mang lại và hậu quả pháp lý của việc tổ chức 

tảo hôn, để tạo sự hiểu biết, nâng cao nhận thức cho các bậc cha mẹ, các cặp vợ 

chồng trong độ tuổi sinh đẻ, trẻ vị thành niên, thanh niên, góp phần nâng cao nhận 

thức, thay đổi hành vi, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự 

tham gia của cộng đồng, qua đó góp phần giảm thiểu và tiến tới ngăn chặn tình 

trạng tảo hôn. 

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền chủ yếu là tuyên truyền miệng 

thông qua các hội nghị; cuộc họp; tập huấn, thi tìm hiểu pháp luật; cấp phát tài 

liệu; treo băng zôn... các đơn vị phối hợp tổ chức tuyên truyền Phòng tư pháp, 

UBND các xã, thị trấn đối tượng tuyên truyền là đồng bào các dân tộc thiểu số, 

học sinh THCS, THPT. 
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3. Việc cung cấp thông tin, tài liệu, sản phẩm truyền thông, trong đó 

nêu dõ các tài liệu, sản phẩm truyền thông cụ thể đã cung cấp, nội dung và số 

lượng phát hành; đối tượng, địa bàn triển khai thực hiện. 

Tiếp tục triển khai Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về “ cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số 

và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” Giai đoạn 2015-2019 Ủy ban dân tộc đã cấp 

trên 19 đầu báo cho các thôn đặc biệt kho khăn, các xã, trường học vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi trên địa bàn được 689.674 tờ báo các loại. 

4. Công tác quản lý, kiểm tra phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ 

tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống để có biện pháp kịp thời ngăn ngừa 

 Thường xuyên kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký hộ tịch tại cấp huyện và 

cấp xã và tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hộ tịch nhằm góp phần 

hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.   

 Tiếp tục tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ công tác xử phạt vi phạm hành 

chính đối với hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn cho UBND cấp xã. Theo đó, khi 

phát hiện có hành vi tảo hôn hoặc tổ chức tảo hôn trên địa bàn xã, UBND cấp xã 

có thể tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi 

phạm hành chính và Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính 

phủ. Tuy nhiên, thời gian qua, việc thực hiện xử lý vi phạm hành chính đối với các 

hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn; hành vi vi phạm quy định về cấm kết hôn tại cấp 

xã còn hạn chế chưa xử lý trường hợp vi phạm tảo hôn nào. 

 5. Công tác quản lý, sử dụng kinh phí và thanh quyết toán nguồn kinh 

phí theo quy định 

Hằng năm, công tác quản lý, sử dụng kinh phí và thanh quyết toán kinh phí 

thực hiện theo quy định hiện hành. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Những năm qua, UBND huyện luôn được sự quan tâm hướng dẫn của Ban 

Dân tộc tỉnh, Chi cục Dân số tỉnh, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong 

việc tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động đến từng thôn, khu phố, 

hộ gia đình. Kết hợp phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, nhất là vai trò của 

già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các tổ 

chức quần chúng tại cơ sở nhằm phát hiện kịp thời, giáo dục thuyết phục những 

trường hợp có thể thực hiện việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại địa 

phương. Chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh 

tế - xã hội trên địa bàn, tạo công ăn việc làm, nâng cao trình độ dân trí, ổn định và 

nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, từng bước xóa bỏ các phong 

tục, tập quán lạc hậu, qua đó góp  phần phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tình trạng 

tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong Nhân dân, nhất là trong đồng bào dân 

tộc thiểu số. 



6 

 

  

- Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và tình trạng mất cân bằng giới tính khi 

sinh đang là vấn đề nan giải, đặc biệt là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đây 

cũng là một trong những thách thức lớn đối với công tác DS-KHHGĐ của huyện 

nói riêng, của tỉnh nói chung. Để kịp thời khuyến khích đồng bào dân tộc thiểu số 

duy trì việc sinh con đúng chính sách dân số nhằm đảm bảo nguồn lực lao động và 

an ninh, quốc phòng. Ngày 27/4/2015, Nghị định số 39/2015/NĐ/CP của Chính 

phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu 

số khi sinh con đúng chính sách dân số được triển khai hiện từ năm 2016 đây là 

một tín hiệu đáng mừng cho phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn huyện bởi 

họ sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng nếu sinh con đúng chính sách dân số. Góp phần vào 

việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho bản thân người phụ nữ và 

chăm lo đến sự phát triển toàn diện cho thế hệ tương lai. 

2. Khó khăn hạn chế 

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

- Đối với Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của 

Chính phủ giai đoạn 2015-2020: 

+ Những đối tượng sinh con một bề là gái thuộc diện được hỗ trợ không có 

tính bền vững (vì muốn sinh thêm con trai). 

+ Khó khăn trong công tác thu hồi vì đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo. 

- Sự chuyển biến về nhận thức và hành động của một số địa phương, đơn vị 

và đồng bào DTTS nói chung và thực hiện Đề án nói riêng còn chậm; việc nắm 

bắt thực trạng, xu hướng và tình hình tảo hôn ở vùng đồng bào DTTS chưa được 

quan tâm đúng mức; công tác xử lý vi phạm còn lúng túng; nguy cơ tiềm ẩn việc 

tảo hôn còn cao; công tác chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền địa phương 

chưa thường xuyên, quyết liệt, nên chưa ngăn chặn, khắc phục triệt để tình trạng 

tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào DTTS trong huyện. Phần lớn 

trường hợp tảo hôn đều rơi vào các hộ nghèo, đối tượng vị thành niên, hiểu biết 

pháp luật hạn chế. 

3. Nguyên nhân 

- Nhận thức của các đối tượng về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình 

còn hạn chế, đối tượng được hưởng chính sách đều là người dân tộc thiểu số, 

thuộc hộ nghèo, cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, còn tồn tại 

tư tưởng trọng nam khinh nữ.  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách còn gặp nhiều khó khăn, hiệu 

quả chưa cao.  

- Phần lớn tình trạng tảo hôn rơi vào những hộ nghèo, trình độ dân trí và 

nhận thức pháp luật còn hạn chế; phong tục, tập quán lạc hậu như hứa hôn, kết hôn 

sớm để gia đình có thêm lao động; 

- Việc ứng dụng sự phát triển công nghệ thông tin trong đời sống tinh thần 

không được định hướng cũng đem lại những tác hại tiêu cực đến sự phát triển tâm 
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sinh lý của trẻ vị thành niên; quan niệm sống của giới trẻ ngày nay cởi mở hơn, 

một bộ phận không nhỏ trẻ vị thành niên có lối sống buông thả, đua đòi dẫn đến 

những tiêu cực trong quan hệ.   

4. Đề xuất, kiến nghi ̣ 

- Ban Dân tôc̣ tiếp tuc̣ cung cấp tài liêụ tuyên truyền thưc̣ hiêṇ không tảo 

hôn và hôn nhân câṇ huyết thống; 

- Chi cục Dân số - KHHG cần bố trí kinh phí để hỗ trợ kịp thời cho đối 

tượng; 

- Tiếp tuc̣ tăng cường và phát huy vai trò của Hôị Phu ̣nữ xã, và người có uy 

tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của xã về tuyên tru yền, nêu gương trong thưc̣ 

hiêṇ Hương ước ở thôn bản , thưc̣ hiêṇ nghiêm chỉnh Luâṭ Hôn nhân và Gia đình 

và tuyên truyền vận đông người dân thay đổi nhận thức , xóa bỏ hủ tục tảo hôn và 

hôn nhân câṇ huyết thống trên điạ bàn xa.̃   

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-

CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc 

hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số và Quyết 

định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Giảm thiểu tình 

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

giai đoaṇ 2015 - 2020” trên địa bàn huyện Đình Lập./. 
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