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V/v tăng cường tuyên truyền,
phổ biến về tảo hôn và hôn nhân
cận huyết thống

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 13

tháng 9 năm 2016

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Hội Luật gia tỉnh;
- Đoàn Luật sư tỉnh.
Tảo hôn và hôn nhân cận huyết không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây
ra hậu quả rất lớn đối với cá nhân, gia đình và xã hội; làm gia tăng nhanh số
lượng và giảm chất lượng dân số, trực tiếp ảnh hưởng đến việc chăm sóc, giáo
dục trẻ em. Tảo hôn ảnh hưởng trực tiếp đến thể chất, tâm sinh lý, sức khỏe sinh
sản của người phụ nữ, nhất là trẻ em gái. Bởi chưa đủ tuổi trưởng thành, cơ thể
phát triển chưa hoàn thiện, việc quan hệ tình dục sớm, mang thai, sinh đẻ, nuôi
con sớm làm chậm quá trình phát triển thể chất tự nhiên của con người, dẫn tới
thoái hóa và các di chứng bệnh tật, làm suy kiệt sức khỏe của bố, mẹ và con. Kết
hôn cận huyết làm suy giảm sức khỏe, tăng tỷ lệ bệnh tật do kết hợp gen mang
lại, gây suy thoái chất lượng giống nòi (như bệnh tan máu bẩm sinh có thể làm
trẻ bị biến dạng xương mặt, bụng phình to, nguy cơ tử vong rất cao; sinh ra con
dị dạng hoặc bệnh di truyền như mù màu, bạch tạng, da vảy cá mở đầu cho cuộc
sống tàn phế suốt đời…). Một trong số nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là
do người dân nhận thức chưa đầy đủ về hậu quả, tác động tiêu cực của tảo hôn
và hôn nhân cận huyết, chưa nhận thức được đây là hành vi bị cấm theo Luật
hôn nhân và gia đình và sẽ bị xử lý theo pháp luật hoặc do ảnh hưởng bởi phong
tục, tập quán lạc hậu...
Nhằm hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết
thống trên địa bàn tỉnh, nhất là ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng
sâu, vùng xa, biên giới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương
thực hiện một số biện pháp sau đây:
1. Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý trong khi
thực hiện nhiệm vụ cần tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến cho
cán bộ và nhân dân bằng hình thức phù hợp về những tác hại, hậu quả và hệ lụy
do tảo hôn, hôn nhân cận huyết mang lại để nâng cao nhận thức, thay đổi hành
vi, từng bước hạn chế, tiến tới chấm dứt tảo hôn, hôn nhân cận huyết; chú trọng
tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dân số, hôn nhân và gia đình, xử lý vi phạm
hành chính, hình sự liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết, đặc biệt là các
hành vi bị nghiêm cấm trong Luật hôn nhân và gia đình; Nghị định số
126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều

và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình; Pháp lệnh dân số; Nghị định
số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành
chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình,
thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã... Kết hợp tuyên truyền,
phổ biến các biện pháp phòng ngừa, xử lý đối với hành vi tảo hôn, hôn nhân cận
huyết với tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt trong tuân thủ, chấp hành
pháp luật.
2. Căn cứ vào định hướng tuyên truyền, phổ biến của Ủy ban nhân dân
tỉnh và hướng dẫn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
hằng năm, các cơ quan, địa phương lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền,
phổ biến phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, bảo đảm ngắn gọn, thiết
thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện để truyền tải đầy đủ đến cán bộ, người dân,
nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế
xã hội đặc biệt khó khăn.
3. Sở Tư pháp tổ chức và hướng dẫn các địa phương tổ chức tập huấn, bồi
dưỡng kiến thức pháp luật và những nội dung có liên quan cho đội ngũ báo cáo
viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật để thực hiện tốt công tác tuyên
truyền, phổ biến.
Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh hướng dẫn, theo dõi việc lồng ghép các quy định pháp luật về hôn nhân và
gia đình, chú trọng đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong xây dựng và
thực hiện hương ước, quy ước; hòa giải ở cơ sở.
Căn cứ điều kiện thực tế, hướng dẫn nội dung và hình thức tuyên truyền,
phổ biến phù hợp, như: Biên soạn tài liệu ngắn gọn, có hình ảnh minh họa; sử
dụng mạng lưới thông tin, loa truyền thanh cơ sở; sinh hoạt câu lạc bộ; lồng
ghép giao lưu, sinh hoạt văn hoá, lễ hội, hoà giải ở cơ sở, các cuộc họp, lồng
ghép trong hương ước, quy ước, tiêu chuẩn thôn văn hoá, gia đình văn hoá…
Tiếp tục huy động, phát huy vai trò tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội,
đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, già làng, trưởng
thôn, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng tham gia tuyên truyền, vận
động, thuyết phục đồng bào, người dân xoá bỏ hủ tục lạc hậu về hôn nhân và
gia đình, nghiêm túc thực hiện chính sách, pháp luật.
4. Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan tích cực
triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/04/2015 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân
cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025”.
5. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông
tin, báo chí tăng cường thời lượng phát thanh, truyền hình, viết tin, bài; gia tăng
các hoạt động thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn
nhân và gia đình, về tảo hôn và hôn nhân cận huyết bằng hình thức phù hợp,
sinh động, tập trung phản ánh những mặt trái, hệ lụy, hậu quả do tảo hôn và hôn
nhân cận huyết gây ra cũng như những hậu quả pháp lý bất lợi đối với người
thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình.
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6. Sở Y tế tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, huy động mạng lưới cán bộ,
cộng tác viên y tế, kế hoạch hóa gia đình tại cơ sở tích cực tham gia tuyên
truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết; kết hợp lồng ghép
qua biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền, phổ biến, hoạt động tư vấn,
can thiệp y tế, thực hiện các biện pháp dân số, kế hoạch hóa gia đình trong các
chương trình, đề án được phê duyệt (Chương trình mục tiêu quốc gia về dân số kế hoạch hóa gia đình…) và trong quá trình triển khai các hoạt động liên quan
đến lĩnh vực chuyên môn quản lý.
7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở
Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao, chỉ đạo, hướng dẫn
cơ quan, đơn vị trực thuộc và các địa phương tăng cường các hoạt động tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết
cho các đối tượng gắn với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý như: Học sinh, sinh
viên, học viên trong các nhà trường hoặc trong quá trình xây dựng, triển khai
các thiết chế văn hóa tại cơ sở cũng như triển khai thực hiện các biện pháp hỗ
trợ nông nghiệp, nông thôn, nông dân…
8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế tăng cường
thời lượng phát thanh, truyền hình, viết tin, bài phỏng vấn, phóng sự, thiết lập
chuyên trang, chuyên mục để tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến
pháp luật, cung cấp thông tin, phản ánh tình hình và mặt trái, hệ lụy, hậu quả do
tảo hôn và hôn nhân cận huyết gây ra.
9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn
Luật sư chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức trực thuộc tăng cường tuyên
truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết cho hội viên, thành
viên của tổ chức mình, tham gia tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân; tích cực
vận động, giáo dục, thuyết phục hội viên, thành 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
các hành vi vi phạm liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết.
10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế thường xuyên theo
dõi, rà soát về tình hình tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn; căn
cứ tình hình, điều kiện thực tiễn của địa phương, chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra các
giải pháp để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
hôn nhân và gia đình, nhất là các quy định, vấn đề có liên quan đến tảo hôn, hôn
nhân cận huyết; kiểm soát chặt chẽ, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng này;
tăng cường quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; tập huấn, bồi dưỡng kiến
thức pháp luật và những nội dung có liên quan cho đội ngũ báo cáo viên pháp
luật, tuyên truyền viên pháp luật để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ
biến.
Giao Sở Tư pháp làm cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện
và tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
Đề nghị các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các
nhiệm vụ được phân công, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tư pháp trong triển
khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình (trong đó có tảo
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hôn, hôn nhân cận huyết) 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. Hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện chung trong Báo cáo công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật và gửi về Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy
ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KNPL.

KT.CHỦ TỊCH

Đã ký-PCT Đinh Khắc Đính
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