
ỦY BAN NHÂN DÂN        

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số:         /UBND-VX 

V/v rà soát, tổng hợp báo cáo 

sau giám sát về thực hiện Đề 

án giảm thiểu tình trạng tảo 

hôn và hôn nhân cận huyết 

thống trên địa bàn huyện 

    Kon Rẫy, ngày       tháng      năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đơn vị liên quan1; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện ý kiến của Đoàn giám sát HĐND huyện trong buổi làm việc tại 

UBND huyện ngày 15/3/2023, để đảm bảo cho việc triển khai công tác giảm thiểu 

tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện đạt hiệu quả. 

UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. UBND xã Đăk Pne nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện hoàn 

thiện báo cáo sau giám sát theo đề nghị của Đoàn giám sát HĐND huyện. Yêu cầu 

UBND các xã Đăk Pne, Đăk Tơ Lung, Tân Lập và thị trấn Đăk Rve khẩn trương rà 

soát và phối hợp với Phòng Dân tộc huyện, các đơn vị có liên quan hoàn thiện báo 

cáo sau giám sát gửi về Đoàn giám sát HĐND huyện (qua Văn phòng 

HĐND&UBND huyện) trước ngày 20/3/2023.  

2. Phòng Dân tộc huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan tiếp 

tục thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 

604/UBND-VX ngày 27/5/20222; trong đó UBND cấp xã tham mưu cho Đảng ủy 

cùng cấp ban hành nghị quyết chuyên đề để tập trung cho công tác lãnh chỉ đạo triển 

khai thực hiện nội dung nêu trên. 

3. Phòng Dân tộc huyện chủ trì, phối hợp với Công an huyện, các đơn vị có 

liên quan và UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát, tổng hợp số liệu về các trường 

hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện, bổ sung phụ lục về kết 

quả xử lý đối với các đối tượng vi phạm; tham mưu UBND huyện hoàn thiện báo cáo 

theo yêu cầu của Đoàn giám sát HĐND huyện. Hoàn thành và gửi về UBND huyện 

(qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) trước 14h ngày 20/3/2023. 

UBND huyện báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                  
- Như trên;  

- Đoàn giám sát HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện;   

- Lãnh đạo VP;                         

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đinh Thị Hồng Thu 

                                                 
1 Các Phòng: Dân tộc, VH-TT, Tư pháp, GD&ĐT, LĐTB&XH, Y tế; Công an huyện; Trung tâm Y tế, Trung tâm 

VHTTDL&TT, Trường PTDTNT huyện, Trường THPT Chu Văn An. 
 
2 về việc tăng cường triển khai các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 

2022 
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