
UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SYT-VP 
 V/v tuyên truyền về tảo hôn 

và hôn nhân cận huyết thống 

 
         Hà Tĩnh, ngày         tháng      năm 2023 

Kính gửi:  Các đơn vị trong Ngành. 

 

Nhằm tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức của đồng bào 

dân tộc thiểu số trong việc thực hiện giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống, tiến tới xóa bỏ các hành vi thiếu chuẩn mực còn tồn tại trong hôn 

nhân; Thực hiện Văn bản số 77/VP-NL3 ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh về việc  

sử dụng 07 phim tài liệu, 03 phim ngắn (tiểu phẩm) làm tài liệu phục vụ cho công 

tác tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (đường link các phim tài 

liệu và phim ngắn gửi kèm theo), Sở Y tế đề nghị: 

1. Các đơn vị trong Ngành:  

- Giám đốc/Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các bộ phận chuyên môn sử dụng 

07 phim tài liệu, 03 phim ngắn (tiểu phẩm) nêu trên làm tài liệu thực hiện tuyên 

truyền dưới nhiều hình thức tại trụ sở cơ quan: Chiếu màn hình quảng cáo, chiếu tài 

liệu trên màn hình tivi tại các sảnh, hành lang, in pano, áp phích, tờ rơi,…. Đặc biệt 

chú trọng công tác tuyên truyền cho người bệnh, người nhà và nhân dân ở các vùng 

sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn. 

- Trong quá trình tải và sử dụng tài liệu nếu có vướng mắc xin liên hệ đồng 

chí Ninh Thị Sỹ, chuyên viên Vụ Dân tộc thiểu số, số điện thoại: 0986.130.308. 

- Báo cáo kết quả triển khai tuyên truyền về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

định kỳ hàng quý. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

- Chủ trì, phối với với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình và các đơn vị 

trong Ngành đẩy mạnh tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử của Ngành, đơn vị 

và các phương tiện thông tin đại chúng về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 

- Tổng hợp và tham mưu báo cáo kết quả sử dụng các tài liệu nêu trên gửi về 

Sở Y tế định kỳ hàng quý. 
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3. Văn phòng Sở Y tế chịu trách nhiệm đôn đốc các đơn vị thực hiện, báo 

cáo kết quả triển khai về UBND tỉnh theo quy định. 

Đề nghị đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:    

- Như trên;    

- UBND tỉnh (để báo cáo);     

- Các PGĐ, các phòng chức năng Sở; 

- Cổng Thông tin điện tử Ngành; 

- Lưu: VT, VP. 

                                                                               

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Đức 
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