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BAO CÁO
So' kêt, dánh giá tInh hInh th'c hin Be an "Giãm thiêu tInh trng
tao hon và hon nhân cn huyt thông trong viing dOng bào dan tc thiêu
sO tr nàm 2016 - 2018" và Kê hoach tO chfrc thu'c hin nàm 2019
Can cu Quyt dnh so 2001/QD-UBND ngày 06/01/2015 cüa LJBND
tinh Quáng Ngai ye vic phê duyt kê ho.ch t1c hin Dé an "Giâm thiêu tInl-i
trng tao hOn và hon nhãn cn huyêt thông trong vung dOng bâo dan tc thiCu
so tü' näm 20i6-2020 trên dja bàn tinE Quâng Ngai.
Can c Quyt dlnh s 588/QD-UBND ngày 04/5/2017 cña LTBND
huyn Minh Long ye vic ban hành kê hoch tO chuc triên khai thrc hin Dê
an "Giàm thiêu tInE trng tao hon và hon nhân cn huyêt thông trong vung
dOng bào dan tc thiêu so tir nàm 20 16-2020" trên da bàn huyn.
Can cu' K hoch s 13/Kki-UBND ngày 31/01/2018 cüa UBND huyn
Minh Long ye vic to chic t1c hin dê an "Giám thiêu tInE trng tao hon và
hon nEân can huyêt thông trong ving dOng bào dan tc thiêu sO" nãm 2018
trên dja bàn huyn.
UBND huyn Minh Long báo cáo so' kt, dánh giá tInE hInh thirc hin
Dê an "Giám thiêu tlnh trang tao hon và hon nhân cn huyêt thông trong vung
dOng bào dan tc thiêu sO giai don 2016-2018 ti-en dia bàn huyn Minh
Long, ciii the nEu sau:
Phn thñ' nht
TINTI HINH TRIEN KHAI vA KET QUA BiT BifçiC TRONG
03 NAM 2016 - 2018.

I. Khái quát chung v tInh hlnh chInh trj, kinh t - xã hi và thirc
trjng tao hôn, hon nhân cn huyêt thông trên dja bàn huyn
Minh Long là huyn min nii cüa tinh Quàng Ngãi, each thành ph
Quâng Ngãi 30km ye phIa Tây Nam; DOng và Dông Bàc giáp vói huyn
Nghia HànE; Thy và Tây Bãc giáp huyn So'n Ha; phIa Narn giáp huyn Ba
To'. Huyn MinE Long có tong din tIch t1r nhiên là 23.721,821ha. Toàn
huyn có 05 do'n vj hành chInE cap xa, có 43 thôn, vó'i dan sO khoáng 18.311
ngu'ô'i, là da bàn cu' tri cüa hai cong dOng cu' dan thuc 02 dan tc Kinh và
H're. Trong do, dan tc H're chiêrn khoâng 76,64% dan sO.
1. TInh hInh kinh t- xã hi trên dja bàn huyn:
TInE hinh kinh t - xä hi tü'ng bu'ó'c có chuyên bin rO net, tT 1 h
nghèo ngày càng giàm, di song cüa nhân dan du'Q'c nâng len rö ret, QuOc
phOng - An ninh, tr.t t1.r - an toàn xã hi co' bàn duçic giü vüng, h thông
chinh ti-j 0' co' sO' du'9'c cüng cO vffiig mnE, tInE hInh san xuât nOng lam
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nghip vã chuyên djch co câu cay trông theo huóg áp dçing tiên b khoa h9c
k thuât, tp trung chi do, diêu hành xây dirng nông thôn mó'i den nàm 2020
dat các tiêu chI de i-a.
Dà'i sng vt chit vâ tinh th.n cho N]aân dan ngây càng nâng cao, bà
con dng bâo dan tc thiêu so hãu bet dã cO tivi dê xem, có phu'Gng tin dê di
Iai, có din thoai lien 1c. Các chInh sách h tr cho nguôi dan dugc thirc hin
dáng di tu'gng và darn bâo 100% kinh phI duçc giao, các chinE sách dôi vói
ngu'ôi có cOng, ngu'à'i nghèo, nguô'i có hoàn canE dc bit khó khàn du'o'c
quan tarn giâi quyêt ché d kp thèi, dCing quy dnh. Cong tác tuyên truyên các
quan diem, chinh sách pap 1u.t cüa Dâng, Nba nu'óc du'gc th1rc hin thuàiig
xuyên vâ darn bão có chat lu9ng nên dã tirng bu'óc dy Iüi các t nn me tIn dj
doan, phong t1ic tp quán 1c h.u.
2. Khái quát tinh hIrih triên khai, quán trit và ci the hóa cong tác
Ianh da0, ch do tiurc hin Be an:
2.1. Van bàn InE do, ch do cüa ThU tu'ó'ng ChInh phU, B
ngành
- Quyt dnh s 498/QD-TTg ngày 14/4/2015 cüa ThU tuóng ChInh phU
phê duyêt Be an "Giârn thiêu tInh trng tao hon và hon nhân cn huyêt thông
trong vüng dan tc thiêu sO giai doan 2015 - 2025".
- Cong van so 834/UBDT-CSDT ngày 13/5/20 15 cUa U' ban Dan tc
ye vic hu'óng dan Be an Quyêt djnh so 498/QB-TTg ngày 14/4/2015 cUa ThU
tu'thig ChInE thirc hin B an "Giâm thiêu tInh tr.ng tao hon và hOn nhân cn
•huyêt thông trong vüng dan tc thiêu so giai don 2015 - 2025".
2.2. Van bàn Iãnh do, cM do cUa tinh, huyn các ban, ngành dja
phu'o'ng:
- Chi th s 15-CT/TU ngày 30/11/2016 cUa Ban Thuàng vy. TinE Uy v
"Tang cu'àg ski' lanE dao cUa cap Uy dãng dôi vói cong tác tuyên truyên, giáo
d1ic sc k.hOe, gió'i tinh, ngãnngira giãm thiêu tInh trng tao hon và hon nhân
cn huyêt thông trong vUng dOng bào dan tc thiêu sO tren dja bàn tinh".
- QuytdjnE s 2001/QD-IJBND ngày 06/01/2015 cUa UBND tinh
Quàng Ngâi ye vic phê duyt k hoch thi.rc hin D an "Giàm thieu tInh
trng tao hOn và hOn nhân cn huyêt thông trong yng dOng bào dan t'c thiu
so tü nãm 2016 - 2020" ti-ei dja bàn tinE Quãng Ngai;
- Quyt djnh s 1205/QD-UBND ngày 06/7/2016 cUa UBND tinE
Quàng Ngai ye vic thành 1p Ban chi do thirc hin D an "Giàii thieu tInh
trng tao hOn và hon nhân cn huyet thông trong yng dOng bào dan tc thiu
so tir nãrn 20 16-2020" ti-en dia bàn tinE Quãng Ngãi.
- Quyt djnh s 1009/QD-UBND ngày 30/5/20 17 cUa ChU tich UBND
tinh Quàng Ngai ye vic thành 1p Ban Chi do tic hi D an Giàm thieu
tInh trng tao hon và hOn nhân cn huyet thông trong vUng dOng bào dan tc
thieu sO tinh Quàng Ngãi;
- Cong van s 2258/STC-NS ngày 18/8/20 17 cUa S& Tài chInE v vic
bô sung có mic tieu kinE phi tIc hien Mo hInh diei giãrn thieu tinE ti-ng
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tao hon vâ hOn nhân cn huyt thông trong vng dan tc thiu s giai don
2017-2018 và mt so van bàn khác lien quan.
- K ho.ch s 38-KR/RU ngày 12/4/2017 cüa Ban Thu'àng vy. 1Iuyn
üy Minh Long ye vic thirc hin Clii thj so 15-CT/TU ngày 30/11/2016 cüa
Ban Thuàng V11 Tmnb üy ye "Tang cuèrig sr lãnh do cüa cap üy dãng di vói
cOng tao tuyCn truyCn, giáo dic sirc ldiOe, giOi tInh, ngän ngüa giám thiéu tinh
trang tao hon và hon nhân cn huyêt thông trong vng ông bào dan tc thiOu
so trên dia bàn tinh".
- Quyêt dnh s 588/QD-TJBN]D ngày 04/5/2 017 cüa Chü tch UBND
huyên ye vic Ban hành Kê hoch to chic triên khai thirc hin Dê an "Giâm
tbiêu tinh trng tao bàn vâ bàn nbân cn huyêt thOng trong v1ng dOng bâo dan
tôc thiêu sO' trên dia bàn huyên, giai don 2016 - 2020.
- Kê hoch so 05/KH-UBND ngày 10/01/2017 ciLia TJBND huyn v
viêc tO chüc tuyên truyCn tic hin dé an "Giâm thiêu tInh trng tao hon và
hOn nhân cn buyêt thông trong vüng dông bào dan tc thiêu sO" näm 20 17
trên dja bàn huyn;
- Kê hoch so 13 /KH-UBND ngày 31/01/2918 cüa UBND huyn MinE
Long ye vic to chi'c tic hin e an "Giàm thiêu tinE trng tao hon và hon
nhân can huyet thông trong vfing dOng bào dan tc thiêu so" näm 2018 trên
da bàn huyn;
- Cong van s 474/UBND -VX ngày 29/6/2018 cia UBND huyn MinE
Long ye vic to chic hi nghj dánh giá tic hin thông kê, rà soát so vy. tao
hon và hon nhân can huyêt thông xãy i-a trên dja bàn xã (giai don nàm 2016 20 18).
- Cong van so 282/UBND-VX ngay 17/4/2018 cña UBND huyn Minh
Long clii do các dja phu'ong ye vic diêu tra, rà soát, so 1iu tao hOn và nhân
cn huyt thông xày ra trOn dja bàn cáo xà (giai don nàm 2016 - 2018).
3. Khái quát thii'c trng tao hon và hOn nhn cn huyt thng trong
virng dOng bào dan tc thiêu so tir nãm 2016 - 2018
TInh trng tao hon tü lâu dã xãy i-a khá ph bi&i trên dja bàn huyn.
Qua nhffiig nàm gân day tlnh trng thiêu tinE trng tao hOn và hOn nhan c.n
huyet thng trong vüng dOng bào dan tc thiêu so ti-en dja bàn huyn van con
xày i-a nhu'ng giàm so vói tru'ó'c. Qua 03 nãrn (2016 - 2018), các ni dung
trin khai nói tren dà gop phân nâng cao nhn thc cho nguài dan ye van de
tao hon và hOn than cn huyêt thông; SO lu'gng tao hon nãrn 2018 trên dja bàn
huyii có giâm so vó'i nàm 2016, 2017, nEu'ng so 1iu nay vândang là tiêrn an.
Cáo hot dng tuyên truyn dã gop phn dng viên khIch l nhüng h
gia dInh tliirc hin tot, khOng vi phrn ye nn tao hon và hOn nhan cn huyêt
thng gop phan lan tôa yêu tO tIch circ trong cong dông ye tInE trng tao hon
và hOn nhan cn huyêt thông; Nhng ho.t dng truyên thông và cáo hInh ành
nhu' Pano, ap phIch, tè' rai, cáo bàn tin lien quan den nn tao hon và hon nhan
cn huyet thông,... dà gop phân tác dng tlVc quan nhãm giüp cEo ngu'è'i dan

nâng cao nhân thirc; dãc bit là các b dan thirc hin chu'a t& vic phàng,
chông tao bàn vâ hon nhân cn huyêt thông.
3.1. Th'c trng tao hôn:
Theo kt qua diu tra, rà soát, thng kê s v11, tru'àg hçp tao bàn giai
doan näm 2016 - 2018 cüa TJBND các xã triên khai thuc biên nàm 2018, niiu'
sau:
a) Nàin 2016:
Tong so tru'àng hgp tao hon là: 26 tru'àng hQp/05 xã. Ci th nhu sau:
1. Xä Tbanh An: 04tru'èng
Trong do, di tuQlig tao bàn: Nam 01
ngu'ài, n 03 ngu6i. D tuOi: 16/04 truOrig bpp.
2. Xâ Long Mai: KhOng xây ra.
3. Xã Long San: 08 tru6ng bqp. Trong dO, dOi tu9ng tao bàn: Nam 01
ngu'O'i, nU' 07 nguà'i. D tuOi: 17 tuOi/05 ti-u'à'ng b9p; 16 tuOi /02 tru'O'ng bp1;
15 tuOi/0 1 tru'O'ng bpp.
4. Long MOn: 08 tnrO'ng h9p. Trong do, di tu'91g tao bàn: Nam 03
ngu'è'i, nü' 05 ngu'O'i. D tuOi: 17 tuOi/05 tru'Orig hgp; 16 tuOi/02 tru'è'ng h9p;
15 tuôi/01 truOrig hcp.
5. Long Hip xày ra: 06 tru'ô'ng hcp. Trong do, di tu'gng tao hOn: Narn
03 nguO'i, ni' 03 ngu'à'i.
b) Nàm 2017:
Tng s tru'à1g h9p tao hOn là: 31 truO'ng h9'p/OS xã. Cii th nhu sau:
1. Xa Thanh An: 06 Tru'è'ng hgp. Trong d, di ti.rg tao hôn: Nam 03
ngu'è'i, nü' 03 ngu'O'i. E tuOi: 17 tuôi/04 tru'à'ng h9p; 16 tuoi/ 01 truO'ng hop;
15 tuOi/ 01 tru'Ong hçp.
2. Xà Long Mai: 05tru'ô'ng hp. Trong do, d& tu'gng tao hôn: Nam 01
ngu'ô'i, ni 04 ngu'O'i. D tuOi tao hOn: 17 tuOi/04 truô'ng h9p; 16 tuOi/0 1 truè1g
h9p.
3. Xà Long San: 05 truO'ng hcp. Trong do, di tx91g tao hôn: Nam 01
ngu'à'i, nU 04 ngu'O'i. DO tuOi tao hOn: 17 tuOi/01 tru'Og h9p; 16 tuoi /02
tru'àng hcp.
4. Xã Long Môn: 02 tru'à'ng h9p. Trong do, di tugng tao hôn: Nam 0
ngu'Oi, N 02 ngu'Oi. D tuOi: l7tuOi/ 1tru'ng h9p; 16 tuôi/1 tnrô11g h9'p.
5. Xa Long Hip xãy ra: 09 tru'àg h9p. Trong do, di tu'Q'ng tao hôn:
Nam 02 ngu'i, NU' 07 ngu'à'i.
c) Nãm 2018:
Tong sO tru'à'ng hcip tao hon là: 11 trung hçp/5 xã. Cii th nhu' sau:
1. Xä Thanh An: 02 Tru'è'ng hpp. Trong do: di tu'gng tao hOn: Nfl' 02
ngu'à'i. DO tuOi: 17 tuOi/01 tru'è'nghQp; 16tuOi/ 01 tru'Oighçp.
2. Xã Long San: 03 tru'O'ng hp'p. Trong do, di tu'9ng tao hOn: Nam 01
ngu'à'i, nfl 02 ngu'O'i. DO tuOi tao bàn: 17 tuôi/01tru'ng h9p; 16 tu&/02 tru'ô'ng
h9p.
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3. Xã Long Mai: 03tru'àng hç'p. Trong do, dôi tu'91g tao hôn: Nam 01
ngu'O'i, n 02 ngu'O'i. D tuôi tao hôn: 17 tuôi/02 tru'Oiag h; 16 tuôi/01 tru'Og
hgp
4. Xã Long Môn: 02 tru'àng hp. Di tu91g tao hôn: Nam 0 ngu'Oi, N'
02 ngu'èi. D tuOi: l7tuOi/ 01 truOiig h9p; 16 tuôi/01 tru'Ong hpp.
5. Xã Long Hip xay ra: 01 tru'Ong hçp. Trong do: Dôi tu9'ng tao hOn:
Nam 01 ngu'èi, d tuôi 18 tuôi.
3.2. Nguyen nhân cliii yêu ciia tao hon
- Anh hu'äng ci.1a phong tiic, tp quán lc hu, nhthg tp t1lc; con cái
vira 1ón thl phãi lay vc, lay chông.
- r thiu quan tam. buông lông quân l, giáo dic con em cüa các bc
phii huynh; nhât là các bc phi huynh do diêu kin kinh té gia dInE khó khãn
phãi di xa dê lam an;
- Trmnh d dan trI và nhn thirc pháp lut ye hon nbân và gia dInh cüa
ngu'Oi dan cOn hn ch.
- Sii' can thip tr phia chInh quyn dja phu'ong di vói các tru'Ong h9p
tao hOn chu'a mnE m, thiêu kiên quyêt;
- Si.r phát trin cüa cong ngh thông tin cüng dem 1i nhng tác hai tiu
cue den sr phát triên tarn sinE 1 cüa tré vj thanh niên, rnt b phn không
nEó tré vj thành niên có lOi song buOng thà, dua dOi và yêu du'ang sóm dan
den có thai ngoài muon cüa bàn than và gia dinh;
- Cong tác tuyên truyn, ph bin giáo dçtc pháp 1ut ti dja phuung,
tru'O'ng hoc cOn hn chê. Cong tác giáo diic giói tInE, sc khôe sinh san vj
thành niên chua ducic quan tam dung miirc;
- Cong tác däng k kt hOn và quail h tch, h khu cOn g.p nhiu
khó khàn; cOng c1iirc Tu' pháp - H tjch xã chixa nàm kjp thO'i, chInh xác ye
tInh hInh tao hOn ti da phtro'ng;
- Quan dim v dO'i sng cüa con ngu'Oi trong thOi buM hin nay du'gc
xern là cOi ma han, don giãn han, không b go bó bô'i thànE kiên do dic
ngày xu'a; các hInh ph.t ciia "Lut lang" theo phong t11c khi quan h tInh diic
truO'c hOn nhân ó' mt sO nai dã bj hn chê hoc mat tác diing. Mt trong
nhftng h liiy do là vic chung sOng nhu' vg chông hoc quan h tlnh diic
tru'ó'c hon nhân d tr& nên nit vic het si.rc phO biên, het sic bInh thu'O'ng
trong viing dông bào dan tc nói riêng và xã hi hin nay nói chung. Tinh
ti-ng quan h tInh dic khOng lành mnh và khong an toan tru'O'c hon nhân dan
den cO thai ngoài ," muOn buc hai ben gia dinh phài to chic lê cuói.
- Ngoài các nguyen nhân neu trên thl nguyen nhân tao hOn do nU thMu
niên cO thai ngoài 'i muon, nen nhiêu cp thuc ép gia dInE phài to chuc cu'oi,
hOl d có danh phn" trong gia dInh, h9 hang hal ben; khong xâu ho vol bà
con xóm lang là có "con hoang"; là ngoài muOn cüa cha, mc, gia dInh và
cong dOng.
3.3. Ye hon nhân cn huyt thng
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Theo so lieu báo cáo cüa UBND các xã v tinE trng hon nbân cn
huyt thng tr nãm 2016 - 2018 trên dja bàn huyn không có xáy ra.
II. KT QUA THIXC HIN CAC NGANH HQI DOAN TH VA
CAC D!A PHIfONG TRONG THOE GIAN QUA.
1. Kêt qua trin khai:
- PhOi hp vói BCD thirc hin Dê an "Giâm thiêu tInh trng tao hOn và
hon nhân cn huyêt thông trong vông dông bào dan tc thiêu sO" vó1 Ban Dan
tôc tinE dã tO chü'c hôi nghj thà'i sir tuyên truyên, giáo dçic giói tinE và si'c
khôe sinh san, nhãm nâng cao nhân thüc, giáo d.ic ye Lut HOn nhân và gia
dInE theo Ngh dtnh sO 11 0/2013 /ND-CP ye xü phat vi pham hành chInh
trong 1mb vçrc vi phm ye tao hOn. tO chñc tao bàn, tuyên truyên ye chInb
sách dan sO - kê hoch hóa gia dInE, vái 400 so 1u'çig ngu'à'i tham gia. DOi
tu9ng là ngu&i uy tfn trong cng dOng dan tc thiCu sO, các hi doàn the ca s&
xa, thOn.
- T chirc tuyên truyn tai 05 tru'ôTig hgc THCS, PT Dan tc ni tn,
Tru'àng THIPT cho các cháu tIx lop 8 - 9 trO' len: Trên 700 lu'gt em.
- Phông Vn hóa và Thông tin huyn: to chic 01 dêm hi thi tim hiêu
pháp 1ut ye hOn nhân cn huyêt thông gia dInE và nan tao hon có 5/5 xa,
tru'èng TH phO thông huyn MinE Long cüng tham gia. Chü dng phôi hçp
vói Trung tam dan sO K}ll-IGD huyn lông ghép tO chic thô'i sr tai các
Tru'ôg THCS các xã ti-en dja bàn, dOi tu'91g tuyên truyên là các em h9c sinE
cap 2, 3 nhäm giáo diic ye chinE sách dan so - ke hoach hóa gia dInE, h içiy
nan tao hOn.
- Lp dat: 07 cim Pano áp phIch tuyên truyn. T chrc 48 bui có
2.762 luDt hôi viên tham du' cap tO' ro'i.
- T chic sinE hoat tai 04 câu lac b, kim ti-a khám sic hOe tin hOn
nhân du'ac 08 buOi vó'i 232 hôi viên tham du cap 200 tO' ro'i.
- Dôi chiu phim phóng sr và xay dyng chu'ong trInh, tiu phm di
thông tin luii dông tuyên truyên tai các thôn, Dài phát thanh phát lai truyên
hInh 1p chuyen muc, tin bài ti-en song phát thanh tunIO2 buOi. PhOi hp vó'i
UBND các xã trong thO'i gian qua dã thành 1p ban chi dao giao trách nhiem
cho phOng Tu' pháp, Van phOng HDND-UBND huyn, Hi doàn the co' sO' t
chirc tuyên truyen thu'O'ng xuyên cüng vó'i viec kiên quyêt xO' phát vi pham
hành chInh trong lThh vic hOn nhân và gia dInh: có 02 xã (Thanh An và Long
Mai) th1rc hien hlnh thii'c xir phat vi phrn hOn nhan: có 8 truO'ng h9p vO'i sO
tiei xr pht là 8.000.000 dOng.
- T chi.irc rà soát thng kê s lieu cac truO'ng hQp tao hOn và hOn nhân
nhân cn huyêt tü' näm 2015-2017 cüa 05/05 xä dã tO chc thc hien hon
thành.
2. Ngun h'c thuic hin: tai Quyt dnh s 2001/QD-UBND ngày
06/01/2015 cüa UBND tinh Quãng Ngai; Quyêt djnh sO 1009/QD-UBND.
ngày 30/5/2017 Chü tjch UBND tinE Quáng Ngâi ye vic thành 1p Ban chi
dao thiic hien e an "Giàm thieu tInE ti-ng tao hOn và hOn nEan cn huyêt
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thông trong yang dông bào dan tc thiêu so tir näm 20 16-2020" trên da bàn
tinh Quãng Ngãi.
UBND huyn dã chi do các phèng, ban chuyên môn, các hi doàn th
vâ TJBNL) các xã khân truang xây dimg Ké hoch giai don 2016 - 2020 và
Kê boch hang näm dê triên khai thi'c hin Dê an.
Ngun kinI phi tInh giao chu'a bô tn cho các dja phu'ong. Chinh vi vy
vic tniên khai t1c hin dê an trong thôi gian nãm 2017 van càng xây ra cao
ho cao hoi nãm 2016 là 05 trLrà'ng hpj tao hon. Dâu nãm 2018, UBND
huyn bô ti-i kinh phI dê th'c hin tniên khai Dê an 'Giâm thiêu tInh trng tao
bàn và bàn nhân cn huyêt thng trong v1ng dOng bào dan tc thiêu so" vói
nguOn kinh phi tInh giao là 120 triu dOng. UBND huyn phân khai cho các
phàng, ban, các ngành lien quan, Hi doàn the, Hi nâng dan huyn và
LJBND các x ho tr9 dOng b, triên khai t1irc hin tuyên truyên, vn dng
cOng tác tao bàn; nhô' vy trong näm 2018 tInh trng tao bàn dã giâm dáng kê.
Theo sO lieu so sanE các nãm cho thây giâm du'p'c 20 tru'ôlig h9p, gap 02 lan
các nãm tnu'óc.
Phãn thü' hai
PrnfaNG HTfONG MIiM \TV VA GIAI iiA
TRIN KIIAI THIIC HIN NAM 2019
1. Phiro'ng hffó'ng nhim vi.i
Tiêp tçic tniên khai và thçrc hin Quyt djnh s 2001/QD-UBND ngày
06/11/2015 cüa UBND tinh; t1c hin Dê an huyn vâi các hot dng sau:
- To chirc các ló'p tp hu.n cho can b, cOng chc, thôn tru'&ng,Ngu'ô'i
có uy tIn, Bi thu' Ciii b thOn cap xa nhäm cung cap nhü'ng kiên thirc can thiêt
ye hu qua cüa vic tao hon và hon nhân cn huyêt thông dê day rnnh truyên
thOng, nâng cao nhn th'c, thay dôi hành vi cüa dông bào dan tc thiêu so.
- To chic các buOi to dam, hi thi các tiêu phm nhm tuyên truyn
in chê tInE trng tao hon và hon nhân cn huyêt thông ti các doi vj và dja
phuung.
- Phi h9p vó'i Di chiu Bong, Ei Thông tin Lu'u dng thuc Trung
tai Truyên thông - Van hóa - The thao huyn xay dirng chu'ong tninh to chc
tuyên tnuyên ming (tiêng kinh, tiêng H're), chiêu phirn phóng slr và xây dirng
chu'ang trInh, tiêu pham di thông tin lu'u dng tuyên truyên ti cac thOn cüa
các xà trong huyn.
2. Nâng cao vai trô lãnh do, kiêm Ira, giám sat cüa cpüy dãng,
chinh quyên dja phu'o'ng và phát huy vai trô cüa các hEi doàn the.
- Các cp üy dàng xay di.mg k ho.ch, ciii th, nghi. quyt chuyên c1 chi
do, triên khai thirc hin cong tac tao hOn và hon nhan cn huyêt thông mihärn
ngän chn và day lüi tinh trng tao hon xây ra trén da bàn; kiên quyêt xü 1i
can b, dãng viên nêu cO vi phm dê lam guong cho nhân dan.
- Tang cu'àg cOng tác lanh do, chi do cüa cp y dãng và chInh
quyn tr huyn dn co' sO' ye phông chông tao hOn và hon nhan cn huyêt
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thông kjp thà'i n,m bt tmnh hmnh, thirc trng tao hon và kiên quyêt xü' l dê
lam gu'og cho nhân dan trong t?i da phu'oiig.
- Phát buy vai trô cüa cã h thng chInE tij tir huyn dn xã, 1dm dan Cu,
nhu: Mt trn TO quOc, Doàn Thanh niên, nhât là Hi lien hip Ph nhuyn,
xã, thOn ngu'à'i có uy tin trong cong dông dan cu' tham gia tuyên truyên, vn
dng dông bâo xóa bâ nhung hü tiic lc hu và phông, chOng tao bàn.
3. Giãi pháp triên khai trong thôi gian tói
- To cbñ'c tuyên truyên, cung Cap thông tin, pM bin pháp lut, tu' vn,
vn dng ngu'ô'i dOng bâo DTTS xóa bó n]i'ng hii tiic lc h.0 và nhãm khac
phiic. ngän nglra, h.n chê tao bàn và hOn nhân cn huyêt thông.
- Tuyên truyên trCn CaC phu'o'ng tin thông tin di chung: Ma' chuyen dé
ye ni dung tao bàn vâ bàn nhân c,n huyêt thông trên Dãi Phát thanE TruyCn hinh tinh, trang báo Quáng Ngài.
- Phát buy vai trô cua các tO chii'c chinh trj - xã hi, già lang, tru'O'ng
tbOn và ngu'è'i có uy tIn trong dOng bào dan tc thiêu sO tham gia thirc hin
tuyên truyên, vn dông dông bào DTTS nâng cao tInE Chu dng, phông ngra
và xóa bó nhfl'ng thu tilc 1c hu ye hon nhân, tao hOn và hOn nhân Cfl huyêt
thông.
Trên day là Báo Cáo SO kêt, danE giá trin khai thirc hin D an "Giãm
thiêu tInh trang tao hOn và hOn nhan cn huyêt thông trong yang dOng bào dan
tôC thiêu so trên dia bàn huyn giai don 2016 —2018" phu'og hu'ó'ng, nEim
vu, giái pháp trong näm 2019 - 2020.!.
J'To'i izliân:
- Ban DAn tôc tinh:
- CT, PCT UBND huym
- Phông Dan tc huyn:
- VP: CPVP;
-Lu'uVT.

TM. UY BAN NEJAN DAN
KT. CHIJ TICH
p CHO TICH

Dinh Van Diet
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