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ỦY BAN NHÂN DÂN
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 31/KH-UBND

Song An, ngày 08 tháng 07 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức tuyên truyền pháp luật về tảo hôn
và hôn nhân cận huyết thống tại làng Pốt
Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 29/01/2019 của Ủy ban nhân
dân xã Song An về việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019.
Ủy ban nhân dân xã Song An xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền pháp
luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại làng Pốt, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân gia đình, xử lý
vi phạm hành chính, hình sự liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết, các hành
vi nghiêm cấm trong Luật Hôn nhân và gia đình cho cán bộ, nhân dân tại làng Pốt.
2. Yêu cầu:
Công tác tổ chức tuyên truyền phải được tiến hành đảm bảo theo thời gian,
tiến độ đề ra, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, tiết kiệm và hiệu quả.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN:
1. Nội dung tuyên truyền:
Luật hôn nhân gia đình năm 2014.
Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.
Ngh đ nh số 110/2013/N -CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy đ nh 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.
Ngh đ nh số 67/2015/N -CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của ngh đ nh số CP ngày 24/9/2013 của chính phủ quy đ nh 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
2. Hình thức tuyên truyền: Hội ngh .
III. ĐỐI TƯỢNG: Cán bộ và nhân dân làng Pốt.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM: Vào lúc 19 giờ, ngày 25/7/2019 tại nhà rông
làng Pốt.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Công chức Tư pháp - Hộ t ch tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã tổ chức
thực hiện, trực tiếp tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật theo kế
hoạch.
- Trưởng làng Pốt chuẩn b các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, bàn ghế…
phục vụ cho buổi tuyên truyền, đồng thời thông báo rộng rãi cho các chi hội, chi
đoàn và nhân dân ở làng mình tham gia đầy đủ theo thời gian, đ a điểm nêu trên.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức tuyên truyền pháp luật về tảo hôn và hôn nhân
cận huyết thống, xã Song An./.
Nơi nhận:
- ảng ủy;
- TT H ND xã;
- UBMTTQVN và các đoàn thể xã;
- UV UBND xã;
- Chi bộ làng Pôt;
- Trưởng làng Pôt;
- Lưu: VP.

