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- Phòng Tư pháp; 

- Phòng Giáo dục và đào tạo; 

- Phòng Lao động TB,XH-DT; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 

Thực hiện Công văn số 11/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 04/01/2022 của 

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn khai thác Bộ tài liệu phổ biến pháp 

luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.  

Để góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho phụ nữ, trẻ em và nhóm 

yếu thế, trọng tâm là đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước thay đổi nhận thức, 

hành vi và hướng tới xóa bỏ tảo hôn, hôn nhân cận huyết, trong khuôn khổ của 

Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên 

minh Châu Âu (EU) tài trợ, Bộ Tư pháp đã chủ trì xây dựng Bộ tài liệu phổ biến 

pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết (bao gồm 01 Truyện tranh và 01 Tờ 

gấp pháp luật). Bộ tài liệu này được gửi tới các trẻ em, các bậc cha mẹ, người 

dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện cho các đối tượng được 

tiếp cận, nâng cao nhận thức, hiểu biết về tảo hôn, hôn nhân cận huyết, góp phần 

truyền tải, lan tỏa và thực hiện hiệu quả thông điệp “Hãy chung tay đẩy lùi tảo 

hôn, hôn nhân cận huyết”. 

Để kịp thời khai thác và sử dụng hiệu quả Bộ tài liệu do Bộ Tư pháp ban 

hành, nhằm truyền tải, lan tỏa rộng rãi thông điệp “Hãy chung tay đẩy lùi tảo 

hôn, hôn nhân cận huyết”. UBND huyện đề nghị: 

1. Phòng Tư pháp: Có trách nhiệm tải Bộ tài liệu và tham mưu cho UBND 

huyện tổ chức in ấn, cấp phát Bộ tài liệu tại các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật nói chung và phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình nói riêng đảm bảo phù 

hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.  

2. Phòng Giáo dục và đào tạo: Có trách nhiệm cung cấp tài liệu tuyên truyền 

đến các Trường trực thuộc để thực hiện tuyên truyền giáo dục tại nhà trường. 

3. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc:  

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tuyên truyền về tảo 

hôn và hôn nhân cận huyết thống gắn với việc thực hiện chương trình bảo vệ trẻ 

em trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 24/02/2021 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em 
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giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Phối hợp chặt chẽ với Phòng Tư pháp trong triển khai phổ biến pháp luật 

về hôn nhân và gia đình trong đó có tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho đồng 

bào dân tộc thiểu số và người dân sinh sống tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng 

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Kế hoạch số 97/KH-UBND 

ngày 30/9/2015 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 giai đoạn 2015-2020” trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

4. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông: Tăng cường thời 

lượng phát thanh, xây dựng chuyên trang, chuyên mục để tăng cường các hoạt 

động phổ biến phát luật, cung cấp thông tin, phản ánh tình hình và mặt trái, hệ 

lụy, hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 

5. UBND xã, thị trấn:  Chỉ đạo, hướng dẫn Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm 

đầu mối tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, chủ 

động in Bộ tài liệu làm tài liệu tuyên truyền phục vụ các Tuyên truyền viên pháp luật 

tại cơ sở. Kiểm soát chặt chẽ tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 

6. Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện: Hướng dẫn cơ quan, tổ chức thành 

viên tăng cường phổ biến pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho hội 

viên của tổ chức mình, tham gia phổ biến cho nhân dân; tích cực vận động, giáo dục, 

thuyết phục hội viên, đoàn viên và nhân dân tự giác tuân thủ và chấp hành pháp luật 

về hôn nhân và gia đình, giám sát, kiến nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật liên 

quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.  

Gửi kèm Bộ tài liệu trên hệ thống iOffice 

Trong quá trình triển khai và sử dụng Bộ tài liệu, nếu có khó khăn, vướng 

mắc hoặc vấn đề mới phát sinh, đề nghị phản ánh và báo cáo kết quả thực hiện về 

Phòng Tư pháp để hướng dẫn, giải quyết kịp thời./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện;  

- Trang TTĐT của huyện;  

- Lưu: VT, TP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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