
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

 BAN DÂN TỘC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 132  /BDT-NV Bình Thuận, ngày 22  tháng 02  năm 2021 
 

V/v đề nghị góp ý dự thảo Kế 

hoạch thực hiện Đề án “Giảm 

thiểu tình trạng tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số” tỉnh Bình Thuận giai đoạn 

2021 – 2025  

                                         Kính gửi:   

                                              - Sở Tư pháp; 

                                              - Sở Tài Chính; 

                                              - Sở Văn hóa, TT&DL; 

                                              - Sở Thông tin và Truyền thông; 

                                              - Sở Y tế. 

                                            

Thực hiện Công văn số 1721/UBDT-DTTS ngày 09 tháng 12 năm 2020 

của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg 

ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021 – 2025 

(giai đoạn II), Công văn số 5795/VP-KGVXNV ngày 14/12/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tham mưu triển khai Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 

14/4/2015 (giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh.  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao. Ban Dân tộc dự thảo Kế hoạch 

triển khai 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 (như dự thảo đính kèm). 

Kính gửi đến các Sở tham gia ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về Ban Dân 

tộc trước ngày 25 tháng 02 năm 2021 để tổng hợp, hoàn chỉnh trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh ký ban hành theo quy định./.  

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu VT, NV (Gỉang) 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Hồ Thị Kim Lệ 
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