
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND Kon Rẫy, ngày      tháng     năm  
 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân 

cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  

trên địa bàn huyện Kon Rẫy năm 2022 

 

Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04 tháng 03 năm 2022 của Bộ 

Tài chính về Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp 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 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Uỷ 

ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình; 

Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 11 tháng 08 năm 2022 của 

UBND huyện Kon Rẫy về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn sự nghiệp 

nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa 

phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên 

địa bàn huyện Kon Rẫy; 

Căn cứ Hướng dẫn số 03/HD-BDT ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Ban 

Dân tộc tỉnh Hướng dẫn triển khai nội dung thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 9: Giảm 

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

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: Từ năm 2021 đến năm 

2025. 

 Uỷ ban nhân dân huyện Kon Rẫy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

nội dung Tiểu dự án 2, Dự án 9: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi năm 2022 trên địa bàn huyện Kon Rẫy như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người 

dân vùng dân tộc thiểu số trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn 

nhân và gia đình. 

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, phổ biến 

pháp luật, truyền thông, vận động, tư vấn, can thiệp, hỗ trợ... nhằm thay đổi 

hành vi, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia của 
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cộng đồng, nhất là địa bàn vùng dân tộc thiểu số có nguy cơ tảo hôn và hôn nhân 

cận huyết thống. 

2. Yêu cầu 

- Phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước về hôn nhân và gia đình.  

- Kiên trì, thường xuyên, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Phù hợp 

với điều kiện, tình hình thực tế phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của 

vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

- Phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của vùng dân tộc thiểu số trên địa 

bàn tỉnh. Đồng thời, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, địa phương có liên quan. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Truyền thông nâng cao nhận thức 

- Nội dung: Xây dựng các sản phẩm truyền thông (panô, băng rôn,…); 

cung cấp tài liệu truyền thông, tập huấn; tổ chức tuyên truyền kiến thức về hôn 

nhân và gia đình, sức khỏe sinh sản. 

- Địa điểm: Tại các xã, thôn trên địa bàn huyện. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 11 năm 2022. 

2. Tổ chức kiểm tra về tình hình tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống, kiểm tra, đánh giá kế hoạch thực hiện 

- Nội dung: Tổ chức đợt kiểm tra về tình hình tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống, kiểm tra, đánh giá kế hoạch thực hiện. 

- Địa điểm: Tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

- Thời gian triển khai: Quý IV năm 2022. 

III. TỔNG KINH PHÍ ĐƯỢC GIAO 

Kinh phí Ủy ban nhân dân huyện giao tại Quyết định số 848/QĐ-UBND 

ngày 11 tháng 08 năm 2022 của UBND huyện Kon Rẫy về việc giao mục tiêu, 

nhiệm vụ và phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu 

tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện Kon Rẫy (Vốn sự nghiệp: 62 

triệu).  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Dân tộc: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu 

triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả trên cơ sở kinh phí được phân 

bổ và các nội dung hoạt động của Kế hoạch; xây dựng dự toán chi tiết thực hiện 

và thanh quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước. Theo dõi tổng hợp 

và tham mưu báo cáo Ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân huyện về tiến độ thực hiện. 
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2. Phòng Tư pháp: Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Phòng Dân 

tộc triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Phối hợp với Phòng Dân tộc triển 

khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, hoạt động theo Kế hoạch; đồng thời, 

tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đối tượng được tham gia hoạt động đảm bảo 

số lượng, thời gian. 

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy về tổ chức triển 

khai thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9 Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân 

cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022./. 

Nơi nhận: 

- Ban Dân tộc tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện (đ/b); 

- Các cơ quan, đơn vị (t/h); 

- UBND các xã (t/h); 

- Lưu: VT, PDT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Hồng Thu 
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