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Số:           /KH-UBND  Đăk Hà, ngày      tháng     năm 2022. 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tăng cường lãnh đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, 

phong tục không còn phù hợp trên địa bàn huyện 

 

Thực hiện Kế hoạch số 84-KH/HU, ngày 06/12/2022 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy, về việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 18/3/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, về tăng cường lãnh đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa 

bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân 

huyện Đăk Hà xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục giữ gìn, xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt 

đẹp trong đời sống của các DTTS trện địa bàn huyện; gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn 

và phát triển văn hóa các dân tộc với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

- Phát huy vai trò làm chủ, hình thành ý thức trách nhiệm, tính tự giác của 

đồng bào DTTS trong giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và bản sắc văn 

hóa riêng của từng dân tộc. Qua đó, xây dựng văn hóa lành mạnh, từng bước xóa 

bỏ những hủ tục, phong tục của người đồng bào DTTS không còn phù hợp trên địa 

bàn huyện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây 

dựng Đảng và hệ thống chính trị vùng đồng bào DTTS. 

2. Yêu cầu 

- Bám sát và thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Chỉ thị số 13-CT/TU, 

ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 84-KH/HU, ngày 

06/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy, gắn với việc triển khai thực hiện các 

chương trình, kế hoạch có liên quan1 và điều kiện thực tiễn của địa phương. 

- Nội dung tuyên truyền, vận động phải được triển khai thực hiện thường 

xuyên, chủ động và có hiệu quả; chủ yếu tập trung vào các chủ trương của Đảng, 

chính sách của Nhà nước liên quan đến việc xóa bỏ hủ tục, phong tục không còn 

phù hợp; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong 

tiệc cưới, việc tang, lễ hội; thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; 

                                              
1 Chương trình số 91-CTr/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 

09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng 

yêu cầu phát triển biền vững của đất nước”; Chương trình số 47-CTr/HU ngày 19/4/2022 của Ban chấp hành Đảng 

bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 16/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về 

bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030; Kế hoạch số 30-KH/HU ngày 14/6/2022 của BTVHU về thực hiện Kết luận số 08-KL/TU, ngày 24/02/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng 

bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”… 
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xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư; thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí… gắn với triển khai đồng bộ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của 

đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”… 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến các văn bản, chỉ đạo của tỉnh về Chỉ thị số 13-CT/TU2 đến toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình biết, 

thực hiện. Tuyên truyền, vận động xóa dần và xóa bỏ hoàn toàn các hủ tục, phong 

tục không còn phù hợp trên địa bàn huyện3: 

- Đối với hủ tục không còn phù hợp: Tuyên truyền, vận động xóa bỏ hoàn 

toàn đối với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. 

- Đối với các phong tục không còn phù hợp: Tuyên truyền, vận động người 

dân xóa bỏ dần và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh 

cụ thể của từng hộ gia đình, từng địa phương đối với nợ miệng; sinh đẻ tại nhà; 

thả rông gia súc, gia cầm. 

2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở 

địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, nhất là đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa ở 

cơ sở, phục vụ đời sống tinh thần của người dân. 

3. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, MTTQ Việt Nam và các tổ 

chức chính trị - xã hội tổ chức các chương trình, hoạt động tư vấn, giới thiệu việc 

làm, hướng dẫn khởi nghiệp, đào tạo nghề… cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân 

trên địa bàn. 

4. Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện: Thống nhất Danh mục các 

phong tục, tập tục không còn phù hợp trên địa bàn huyện để đưa vào hương ước, 

quy ước ở các thôn, tổ dân phố và đề ra mục tiêu cụ thể để triển khai thực hiện. 

5. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thường xuyên 

kiểm tra, rà soát và tiến hành xử lý đối với các gia đình, đối tượng có hành vi tảo 

hôn, hôn nhân cận huyết thống theo quy định của pháp luật. 

6. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của 

đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo 

bền vững” với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU, ngày 18/3/2022 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kịp thời phát hiện, đánh giá, biểu dương, khen thưởng 

hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với các cách làm mới, những cá 

                                              
2 Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo tuyên truyền, vận động 

Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh 
3 Theo kết quả rà soát các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn huyện, hiện nay, trên địa bàn huyện cơ 

bản đã xóa được các hủ tục, phong tục theo Danh mục tại quyết định 385/QĐ-UBND, ngày 01/7/2022 của UBND 

tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ tảo hôn vẫn còn 0,2% (01 cặp vợ chồng tại xã Ngọk Réo). Tại xã Đăk Mar và Ngọk 

Wang và Đăk Long vẫn còn một số ít người giữ phong tục “sinh đẻ tại nhà”, ngoài ra tại các xã, đặc biệt tại các xã 

vùng DTTS vẫn còn phong tục Nợ miệng và thả rông gia súc, gia cầm.  
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nhân điển hình trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, 

phong tục không còn phù hợp trên địa bàn huyện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch 

và Truyền thông huyện 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, xây dựng chuyên trang, 

chuyên mục tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không 

còn phù hợp trên địa bàn huyện gắn với triển khai đồng bộ thực hiện phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Làm thay đổi 

nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát 

nghèo bền vững”… 

- Kịp thời đưa tin về tình hình triển khai và thực hiện, các mô hình triển khai 

của các địa phương, đơn vị có kết quả, đơn vị điển hình để các cơ quan, đơn vị 

khác có thể tham khảo, rút kinh nghiệm. 

- Thường xuyên tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện xóa bỏ 

các hủ tục, phong tục không còn phù hợp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, 

công chức, viên chức người lao động và các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện 

tốt. 

2. Phòng Tư pháp 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong toàn huyện về các nội 

dung của Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung 

hương ước, quy ước thôn, làng, tổ dân phố và khu dân cư. 

3. Phòng Giáo dục - Đào tạo 

- Cụ thể hóa các nội dung thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc 

hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc huyện tích hợp vào 

giảng dạy và các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong các trường học trên địa bàn 

huyện đảm bảo phù hợp, sát với đối tượng học sinh và điều kiện thực tế trên từng 

địa bàn. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả, đổi mới các hình thức truyền thông như: 

Truyền thông miệng thông qua các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi đoàn, 

chi hội, sinh hoạt câu lạc bộ, các buổi hoạt động ngoại khóa...; truyền thông qua hệ 

thống truyền thanh lựa chọn kỹ những nội dung, thời điểm phát thanh hợp lý để thu 

hút được đông đảo học sinh lắng nghe; tổ chức các hoạt động như trao đổi với bạn 

nghe đài để nắm bắt sự hiểu biết, kỹ năng của học sinh; truyền thông qua bảng tin 

thanh niên thông qua việc niêm yết thông tin, tranh ảnh...; truyền thông qua các 

hoạt động sân khấu hóa bằng các hình thức như các hội thi, diễn đàn, hoạt động 

ngoại khóa và tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật, giao lưu, nói chuyện với 

học sinh, đối thoại với người trưởng thành.... Đặc biệt là khai thác thế mạnh truyền 

thông qua mạng xã hội như Zalo, Facebook để đăng tải các nội dung tuyên truyền, 
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chia sẻ các video, hình ảnh đẹp; phát huy tối đa vai trò của cá nhân học sinh, nhất 

là đội ngũ cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, Đội để có nhiều học sinh trở thành những 

tuyên truyền viên xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

Căn cứ vào nội dung kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương tiến 

hành xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện và báo cáo sơ 

kết, tổng kết kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ). 

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể: 

Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các nội 

dung của Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế 

hoạch số 84-KH/HU, ngày 06/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy. 

6. Giao Phòng Nội vụ 

- Giúp Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình, kết 

quả thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

và Kế hoạch số 84-KH/HU, ngày 06/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy trong 

toàn huyện; rà soát lại những nội dung công việc đã làm được, chưa làm được để 

tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo triển khai thực hiện.  

- Tham mưu UBND huyện sơ kết, tổng kết và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, 

Ban Dân vận Huyện ủy theo đúng quy định. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU, ngày 18/3/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa 

bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn huyện của UBND huyện 

Đăk Hà./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- LĐ UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện (p/h); 

- Ban Dân vận Huyện ủy (p/h); 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện (t/h); 

- UBND các xã, thị trấn (t/h); 

- Lưu VT, PNV. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hà Tiến 
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