sinh hoạt của chính quyền, đoàn thể, hoạt động ngoại khóa trong các trường học,
các câu lạc bộ, các tổ, nhóm;
- Phát huy vai trò của của Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp
phụ nữ, bộ đội biên phòng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác
viên, già làng, trưởng bản, trưởng thôn, chức sắc, chức việc, người có uy tín
trong vùng dân tộc thiểu số. Tham gia tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Trẻ em, Luật Phòng, chống bạo lực gia
đình, Luật Bình đẳng giới, Dân số & Gia đình và các văn bản liên quan đến công
tác triển khai thực hiện Đề án.
b) Tổ chức biên soạn tài liệu, liên quan đến luật hôn nhân và gia đình, phụ
nữ, trẻ em, bình đẳng giới, dân số... để tuyên truyền Đề án một cách hiệu quả.
- Biên soạn tờ rơi, tờ gấp, pa nô, áp phích, tranh cổ động, khẩu hiệu,…. nội
dung đơn giản, dễ hiểu, trọng tâm.
- Biên soạn sổ tay tuyên truyền, biên soạn tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ
năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân và gia
đình, sức khỏe bà mẹ, trẻ em....
- Biên soạn sổ tay hướng dẫn, tìm hiểu, hỏi-đáp, phổ biến pháp luật, tuyên
truyền viên cơ sở, băng đĩa CD, VCD...
- Căn cứ các sản phẩm truyền thông do Trung ương đã xây dựng (như: Sổ
tay hướng dẫn, tìm hiểu, hỏi-đáp, phổ biến pháp luật, tuyên truyền viên cơ sở,
băng đĩa CD, VCD...). Các tỉnh có thể gửi văn bản về Ủy ban Dân tộc để xin
nhân bản, bố sung thêm vào bộ tài liệu cho phù hợp với hình thức tuyên truyền
tại địa phương.
c) Xây dựng, triển khai nhân rộng mới Mô hình điểm và các mô hình
chuyên đề “Can thiệp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết
thống”:
- Đối với các tỉnh đã thành lập mô hình điểm, mô hình chuyên đề:
+ Tiếp tục duy trì thực hiện các Mô hình, câu lạc bộ,... đang triển khai trên
địa bàn.
+ Tiếp tục khảo sát, thu thập thông tin, số liệu chính xác liên quan đến tảo
hôn và hôn nhân cận huyết thống để đánh giá, lựa chọn địa bàn nhân rộng các
mô hình có hiệu quả cao trong giai đoạn I; Triển khai nhân rộng mới Mô hình
trong giai đoạn II tại xã, phường, thị trấn và các trường học từ trung học cơ sở,
trung học phổ thông, trường dân tộc nội trú thuộc tỉnh, thành phố (số lượng mô
hình do tỉnh xem xét, quyết định).
+ Thường xuyên tổ chức sinh hoạt các Câu lạc bộ nói không với tảo hôn và
hôn nhân cận huyết thống và tư vấn về sức khỏe sinh sản, sức khỏe, giới tính
cho các đối tượng vị thành niên, thanh niên người dân tộc thiểu số trước khi kết
hôn.
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- Đối với các tỉnh chưa xây dựng mô hình điểm, mô hình can thiệp:
+ Thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp tỉnh hoặc giao nhiệm vụ cho một
BCĐ phù hợp khác của tỉnh đảm nhận.
BCĐ tỉnh (nếu thành lập mới) do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng
Ban, Phó trưởng Ban Thường trực là Trưởng Ban Dân tộc tỉnh và thành viên là
đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan (như: Giáo dục, Y tế, Tư
pháp, Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Phụ nữ,
Thanh niên…). Nếu phân công một BCĐ khác mà chưa có Ban Dân tộc thì đề
nghị bổ sung Trưởng ban Dân tộc tỉnh là phó Trưởng ban hoặc thành viên tham
gia).
+ Thành lập BCĐ xã, Trường học (nơi thực hiện Mô hình điểm) do Trưởng
ban Dân tộc tỉnh Quyết định thành lập. Thành phần gồm: 01 đồng chí Lãnh đạo
BDT tỉnh là Trưởng ban; các Phó trưởng Ban là Lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện
và Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã; các thành viên là đại diện các cơ
quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể có liên quan của xã thực hiện Mô hình.
+ BCĐ có nhiệm vụ xây dựng quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm
cụ thể cho các thành viên và chỉ đạo xây dựng, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra
việc tổ chức triển khai thực hiện Mô hình.
+ BDT tỉnh là cơ quan Thường trực, tham mưu giúp BCĐ tỉnh chỉ đạo xây
dựng Mô hình trình BCĐ tỉnh quyết định; phối hợp với BCĐ xã tổ chức triển
khai thực hiện các hoạt động của Mô hình. Định kỳ 6 tháng, 1 năm tổng hợp báo
cáo tiến độ, kết quả, thuận lợi, khó khăn trong thực hiện kế hoạch và Mô hình
điểm với UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc.
d) Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia
thực hiện Đề án.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền thông,
vận động, tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình trong đồng bào
dân tộc thiểu số;
- Cung cấp tài liệu tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông,
vận động, tư vấn và các sản phẩm truyền thông, tài liệu pháp luật liên quan về
hôn nhân và gia đình;
- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, giao lưu, thăm quan, trao đổi
kinh nghiệm, nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng
truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình.
e) Các hoạt động chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đánh giá, sơ, tổng kết thực hiện
Đề án.
- Đưa mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình, Dân số-kế
hoạch hóa gia đình, phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vào trong
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chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hằng năm của chính quyền các
cấp ở địa phương;
- Xây dựng, đưa các qui định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, các
qui định pháp luật liên quan khác, xử lý vi phạm vào hương ước, quy ước, tiêu
chuẩn bản làng văn hóa, gia đình văn hoá;
- Hỗ trợ hoạt động tư pháp xã thực hiện quản lý, cung cấp thông tin, tư vấn
cho các đối tượng chuẩn bị kết hôn, làm giấy đăng ký kết hôn và giấy khai sinh
cho trẻ em tại địa bàn;
- Phối hợp và tăng cường các hoạt động giao lưu giữa các địa phương lân
cận và thực hiện ngăn ngừa, phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết
thống trong đồng bào dân tộc thiểu số;
- Kiểm tra, phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật
về hôn nhân và gia đình (xử phạt hành chính hoặc hình sự nêu gương).
g) Các hoạt động khác (nếu có)
2. Kinh phí thực hiện
- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Đề án tại địa phương thực hiện theo
quy định tại Khoản 5 Điều 1 của Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ.
- Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ thực hiện Đề án được Chủ tịch UBND
tỉnh phê duyệt, UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa
phương theo quy định phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành để thực
hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch.
- Đối với các địa phương có khó khăn không thể bố trí được kinh phí để
thực hiện các hoạt động của Đề án thì lập dự toán trong kế hoạch ngân sách
hằng năm của các tỉnh, thành phố gửi Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc tổng hợp để
trình cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ từ ngân sách trung ương để thực hiện.
3. Tổ chức thực hiện
a) Phân công trách nhiệm
Căn cứ Khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giao Cơ quan công tác dân tộc tỉnh chủ
trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xây dựng Kế hoạch thực hiện
Đề án giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II), kế hoạch hằng năm trình cấp thẩm
quyền phê duyệt, gửi Ủy ban Dân tộc để tổng hợp và tổ chức thực hiện.
b) Chế độ thông tin, báo cáo:
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-UBDT ngày
31/5/2019 của Ủy ban Dân tộc quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác
dân tộc.
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