
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số:              /STP-XDKTTHPL&PBGDPL 

V/v tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày       tháng 01 năm 2022  

 

Kính gửi:  
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức CTXH tỉnh; 

- Các Ban, Sở, Ngành cấp tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Văn bản số 4976/BTP-PBGDPL ngày 29/12/2021 của Bộ Tư 

pháp về việc phối hợp truyền thông về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, Sở 

Tư pháp đã đăng tải bộ tài liệu phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận 

huyết (bao gồm truyện tranh, tờ gấp pháp luật được dịch sang tiếng dân tộc 

Mông, dân tộc Thái) do Bộ Tư pháp biên soạn trên Trang thông tin điện tử Phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang tại đường link 

(https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn/DetailView/13480/5/Hay-chung-tay-day-lui 

tao hon-hon-nhan-can-huyet.html).  

Để nâng cao nhận thức pháp luật cho phụ nữ, trẻ em, trọng tâm là đồng bào 

dân tộc thiểu số, góp phần thay đổi hành vi và hướng tới xóa bỏ tảo hôn, hôn 

nhân cận huyết, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương (như kính 

gửi)  khai thác, sử dụng, tuyên truyền; đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố 

hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã chủ động khai thác, cập nhật các văn bản, tài 

liệu Sở Tư pháp đã đăng tải để thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo 

hôn, hôn nhân cận huyết thống đến cán bộ, Nhân dân thuộc phạm vi quản lý.  

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, tổ chức, địa 

phương./. 

 

Nơi nhận: 

- PCTUBND tỉnh Hoàng Việt Phương (báo cáo); 
- Như trên; 

- Phòng TP huyện, TP (thực hiện) 
- Website PBGDPL & STP (đăng tải) 

- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL.(NT.Hiền) 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thị Thược 
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