
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2020 

 V/v kiến nghị của Ban Dân tộc, 

HĐND tỉnh thực hiện Quyết định 

số 498/QĐ-TTg ngày 11/4/2015 

của Thủ tướng Chính phủ 

             

Kính gửi:  

 

 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- Sở Tài chính. 

Sau khi xem xét Báo cáo số 320/BC-HĐND-DT ngày 09/6/2020 của Ban 

Dân tộc, HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình thực hiện Quyết định số 

498/QĐ-TTg ngày 11/4/2015 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” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2015 - 2020, đồng chí Dương Xuân 

Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân 

và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới gắn với tuyên truyền 

các quy định về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu 

cho UBND tỉnh tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án “Giảm 

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

số” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2015 - 2020 và xây dựng Kế hoạch của 

UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, UBND các huyện, 

thành phố, các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bảo đảm nguồn 

kinh phí hỗ trợ thực hiện Đề án giai đoạn 2021 - 2025 (ngoài kinh phí hỗ trợ của 

trung ương). 

(Báo cáo số 320/BC-HĐND-DT được gửi kèm theo trên VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Sở: LĐTBXH, TP; 

- Đài PTTH tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KT, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (HTHT).     

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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