
UBND HUYỆN PHONG THỔ 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, 
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Số:           /PTP-PBGDPL 

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 

255/KH-UBND ngày 16/8/2022 của  

Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ 

 

Phong Thổ, ngày      tháng 9 năm 2022 

 

Kính gửi:  

  - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

  - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

  - Các trường Trung học cơ sở, Trung học Phổ thông trên địa bàn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 16/8/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Phong Thổ về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU ngày 06/4/2022 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với 

việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 

Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đề nghị 

các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các 

trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn huyện triển thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện: Chủ động tổ chức triển khai thực 

hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 

16/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ. 

2. Các xã, thị trấn: Căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn tại địa phương, tiếp 

tục phổ biến nội dung Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong vùng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025"; Chỉ thị 09-

CT/TU ngày 06/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tăng cường sự 

lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống và Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm 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 cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân bằng các hình thức, biện 

pháp phù hợp. 

3. Các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn huyện: 

Chủ động, Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, 

ban, ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 09-CT/TU ngày 06/4/2022 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng 

đối với việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Luật Hôn 

nhân và gia đình năm 2014 và Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của 
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Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 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 cho học sinh lồng ghép trong các tiết học giáo dục công dân, 

hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt đoàn, đội ... tại trường. 

4. Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản nêu trên trong 

báo cáo sơ kết, tổng kết công tác PBGDPL của cơ quan, đơn vị, địa phương về 

Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 

luật huyện (khi có công văn yêu cầu). 

Trên đây là Công văn triển khai thực hiện Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 

16/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ. Thường trực Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể 

huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các trường Trung học cơ sở, Trung học 

Phổ thông trên địa bàn huyện quan tâm phối hợp triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực UBND huyện (b/c); 

- Như trên; 

- Lưu: PTP. 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP 

Đèo Văn Vĩnh 
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