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Số: 63/BC-UBND

Ia Hla, ngày 30 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO
Thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã Ia Hla
trong 6 tháng đầu năm 2022

I. Tình hình triển khai, chỉ đạo thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng
tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn
2021 – 2025”
1. Tình hình đặc điểm cơ bản của địa phương
Ia Hla là xã vùng II của huyện Chư Pưh có diện tích tự nhiên hơn 13.200ha.
Dân số toàn xã có 1.324 hộ với 6.425 khẩu phân bổ ở 8 thôn, làng. Trong đó: Dân
tộc Kinh: 520 hộ, 2.848 khẩu; dân tộc thiểu số: 804 hộ, 3.577 khẩu.
Trong những năm qua tình hình kinh tế - xã hội của xã giữ ở mức tăng
trưởng khá, quốc phòng – an ninh ổn định và giữ vững; nhân dân các dân tộc luôn
đoàn kết, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước.
Phong trào xây dựng nông thôn mới đang được đẩy mạnh, bộ mặt nông thôn
vùng dân tộc và miền núi ngày càng khởi sắc. Tình trạng thiếu đất sản xuất, lấn
chiếm đất rừng làm nương rẫy, khai thác lâm sản trái phép về cơ bản đã được hạn
chế. Tiếp tục bảo tồn, phát huy và phát triển các giá trị văn hóa dân tộc, nâng cao
đời sống văn hóa vật thể và phi vật thể của người dân các dân tộc. Các thiết chế
văn hóa ở cơ sở được duy trì và phát triển. Nhiều gia đình, thôn, bản, khu dân cư ở
vùng dân tộc và miền núi được công nhận là gia đình văn hóa và đơn vị văn hóa.
Tuy nhiên, Ia Hla vẫn là một xã còn nhiều khó khăn, đời sống kinh tế người
dân tuy có chuyển biến nhưng còn chậm và chưa bền vững. Tỉ lệ hộ nghèo vẫn còn
cao; hiện xã còn 03/8 thôn, làng là thôn, làng đặc biệt khó khăn. Trình độ dân trí
không đồng đều, nhận thức về pháp luật còn hạn chế, nhất là về vấn đề tảo hôn và
hôn nhân cận huyết thống ở người dân là dân tộc thiểu số.
2. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện
Ủy ban nhân dân xã thường xuyên phối hợp với các tổ chức, đoàn thể và hệ
thống chính trị các thôn, làng tổ chức quán triệt, triển khai Pháp lệnh dân số, các
Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng , Chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác
Dân số và kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt là tuyên tuyền pháp luật về tảo hôn và
hôn nhân cận huyết thống.
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II. Kết quả đạt được
1. Thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn 6 tháng
đầu năm 2022
Mặc dù chính quyền địa phương đã tuyên truyền, giáo dục nhằm ngăn ngừa,
giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Cấp ủy Đảng, chính
quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể luôn nâng cao trách nhiệm trong việc thực
hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về
hôn nhân và gia đình nhưng chưa mang lại hiệu quả. Trên thực tế, tình trạng tảo
hôn ở địa phương vẫn còn tồn tại và có chiều hướng gia tăng.
Trong 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn xã Ia Hla có 06 cặp tảo hôn, không
có trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Các trường hợp tảo hôn diễn ra ở các
thôn, làng có đông người dân tộc thiểu số, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu
số (chủ yếu là dân tộc Gia Rai).

STT

Thôn, làng

Tổng số cặp
kết hôn

Tổng số
cặp tảo
hôn

Số cặp
tảo hôn là
DTTS
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Tổng số

DTTS
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0

0

2

Tong Kek
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01

0

0

3

Dư Keo
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01

0

0

4

Mung
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01

01

0

0

5

Tai Pêr

03

01

01

0

0

6

Sur B

01

0

0

0

0

7

Cây Xoài

01

0

0

0

0

8

6C

01

0

0

0

0

Tổng

15

06

06

0

0

2. Tình hình triển khai Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn
nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn trong 6 tháng
đầu năm 2022
a. Các hoạt động đã triển khai
Thường xuyên lồng ghép việc tuyên tuyền, phổ biến pháp luật về Dân số Kế hoạch hóa gia đình trong các buổi hội nghị, họp thôn, làng.
UBND xã phối hợp với các ngành, UBMTTQ và các đoàn thể tổ chức lễ
phát động truyên truyền pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và các văn
bản pháp luật khác vào ngày 25 tháng 6 năm 2022 tại thôn Tai Pêr, với sự tham gia
của hơn 150 đoàn viên, thanh niên, vị thành niên và người dân trên địa bàn xã.
-2-

Tham gia lớp tấp huấn triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày
14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm
nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người đồng bào dân tộc thiểu số trong tảo
hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2022 tổ chức tại TP. Pleiku.
b. Kinh phí
Kinh phí lấy từ nguồn chi thường xuyên của UBND xã.
III. Đánh giá chung
1. Kết quả đạt được
Qua công tác chỉ đạo, tuyên truyền và sự vào cuộc quyết liệt của chính
quyền địa phương, các đoàn thể, hệ thống chính trị các thôn làng và cộng đồng dân
cư nên công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình của xã Ia Hla có những bước chuyển
biến rõ rệt. Tình trạng tảo hôn giảm nhiều so với những năm trước đây, đặc biệt là
không xảy ra trường hợp hôn nhân cận huyết thống
2. Hạn chế, yếu kém
Trong 6 tháng đầu năm 2022 vẫn còn có trường hợp tảo hôn xảy ra tại một
số thôn, làng trên địa bàn xã.
Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông chưa đáp ứng trong tình hình mới
hiện nay. Đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ đặc biệt là cộng tác viên thôn,
làng không đồng đều về trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, chưa có chính
sách động viên để họ nhiệt tình hơn trong công tác.
Công tác tuyên truyền để giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận
huyết thống còn hạn chế, chưa được thường xuyên, nhất là sự phối hợp của
UBMTTQ và các đoàn thể.
3. Nguyên nhân của hạn chế, yếu kém
Do trình độ dân trí còn thấp, nhận thức của người dân còn hạn chế, công tác
tuyên truyền còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó tình trạng quan hệ tình dục
không lành mạnh và không an toàn trước hôn nhân dẫn đến có thai ngoài ý muốn
buộc hai bên gia đình phải tổ chức lễ cưới.
Vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu
số nên tình trạng con em bỏ học, nghỉ học sớm dẫn đến kết hôn sớm.
Việc quản lý con em trong gia đình chưa chặt chẽ, các bậc phụ huynh chưa
quan tâm đến đời sống tâm lý, tình cảm của con em mình khi bước vào độ tuổi vị
thành niên. Vì vậy, nhiều con em chưa định hướng được cuộc sống của bản thân.
Việc thiếu kiên quyết trong quản lý đăng ký kết hôn của chính quyền địa
phương, hơn nữa người dân còn thiếu hiểu biết về pháp luật, đặc biệt là Luật Hôn
nhân và Gia đình. Tình hình xử lý các trường hợp vi phạm tảo hôn của chính
quyền địa phương chưa đủ mạnh, còn thiếu kiên quyết.
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IV. Kiến nghị và đề xuất
Kiện toàn và thường xuyên mở lớp tập huấn về kiến thức, kỹ năng truyền
thông tư vấn cho đội ngũ cộng tác viên dân số, y tế thôn bản, các tuyên truyền viên
tại thôn, làng, Đoàn thanh niên các trường THCS, THPT.
Khen thưởng kịp thời những người có công phát hiện và ngăn chặn không để
xảy ra các cuộc tảo hôn hoặc hôn nhân cận huyết thống.
Cần bố trí nguồn kinh phí để hoạt động tuyên truyền về công tác giảm thiểu
tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Ra mắt xây dựng thí điểm các câu lạc bộ như
câu lạc bộ “Phòng chống tệ nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”, câu lạc bộ
“Tiền hôn nhân”, câu lạc bộ “gia đình hạnh phúc”...
Liên kết các tổ chức, đoàn Thanh niên thường xuyên có các buổi tập huấn
cho cán bộ của xã và các thôn, làng.
Trên đây là báo cáo thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong
vùng đồng bào dân tộc thiểu số 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn xã Ia Hla./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Phòng Dân tộc huyện;
- TT Đảng ủy;
- CT, các phó CT UBND xã;
- Lưu: VT

Dương Đình Bình
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