ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN A LƯỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 945 /UBND-VP
V/v tăng cường thực hiện công tác
ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn
trên địa bàn huyện

A Lưới, ngày 04 tháng 11 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện;
- Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam huyện;
- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng Dân tộc;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 8969/UBND-VH ngày 20 tháng 11 năm 2018 của
Ủy ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc khảo sát tình trạng tảo hôn trên địa bàn
02 huyện Nam Đông và A Lưới và triển khai thực hiện các kiến nghị, đề xuất theo
Báo cáo số 41/BC-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Thừa Thiên Huế về kết quả khảo sát tình trạng tảo hôn trên địa bàn 02 huyện A
Lưới và Nam Đông, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đề nghị Ủy ban nhân dân các
xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung như sau:
1. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền
về Luật Hôn nhân và Gia đình, tác hại của tảo hôn, lồng ghép với công tác giáo dục
truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống, các buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục
pháp luật tại Chi đoàn cơ sở; tích cực vận động, tuyên truyền đoàn viên, thanh niên
xây dựng nếp sống lành mạnh nhằm tiến tới ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn
trên địa bàn huyện.
2. Đề nghị Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam huyện đẩy mạnh công tác tuyên
truyền tại cộng đồng. Vận động các tầng lớp nhân dân chủ động, tích cực thực hiện
tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đặc biệt
chú trọng tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình, hạn chế tình trạng tảo hôn xảy
ra; Đưa nội dung ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn vào phong trào xây dựng
đời sống văn hóa ở khu dân cư.
3. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với phòng Giáo dục
và Đào tạo đẩy mạnh công tác giáo dục giới tính, kỹ năng ứng xử trong tình bạn,
tình yêu tuổi mới lớn, những tác hại của nạn tảo hôn cho học sinh các trường

THCS, THPT. Tích cực hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng cường công tác đào tạo
nghề, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, nâng cao trình độ dân trí giúp người
dân nhận thức đầy đủ những tác hại của tảo hôn.
4. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường THCS tăng cường lồng
ghép nội dung giáo dục giới tính, kỹ năng ứng xử trong tình bạn, tình yêu tuổi mới
lớn, những tác hại của nạn tảo hôn trong các tiết học giáo dục công dân, đặc biệt
chú trọng vào đối tượng là các em học sinh khối 8, 9.
5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác
tuyên truyền vận động người dân thực hiện thực hiện tốt Luật Hôn nhân và Gia
đình, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn; Xem xét đưa nội dung ngăn chặn tảo
hôn vào tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên của địa phương.
Chỉ đạo Đội ngũ cộng tác viên thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với già làng,
trưởng bản, những người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, xóa bỏ những
phong tục, tập quán lạc hậu, không để tình trạng tảo hôn xảy ra.
6. Giao phòng Dân tộc theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện, kịp thời báo
cáo Ủy ban nhân dân huyện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện
để có hướng chỉ đạo giải quyết.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- VP: CVP, CV;
- Lưu: VT.
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