
BỘ TƯ PHÁP 
_______________ 

Số:  4976/BTP-PBGDPL 

V/v phối hợp truyền thông về tảo hôn, 

 hôn nhân cận huyết thống  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________________ 

     

 Hà Nội, ngày  29   tháng 12   năm 2021 

 
Kính gửi: ………………………………………………………… 

 

Nhằm 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, trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại 

Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ, Bộ Tư pháp (Vụ Phổ 

biến, giáo dục pháp luật) đã chủ trì xây dựng Bộ tài liệu phổ biến pháp luật về tảo 

hôn, hôn nhân cận huyết (Truyện tranh, Tờ gấp pháp luật), dịch sang tiếng dân tộc 

Mông, dân tộc Thái và cấp phát tới các em học sinh, phụ huynh ở một số tỉnh 

khu vực miền núi phía Bắc, đồng thời đăng tải trên Trang thông tin phổ biến, 

giáo dục pháp luật (https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/Hoat-Dong-

PGBDPLTW.aspx?ItemID=1507).  

Để tiếp tục truyền tải, lan tỏa rộng rãi thông điệp “Hãy chung tay đẩy lùi 

tảo hôn, hôn nhân cận huyết”, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo, truyền thông các quy định pháp 

luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết; đăng tải Bộ Tài liệu trên Cổng thông tin 

điện tử của Quý Bộ, Cổng/Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, qua đó tạo 

điều kiện cho người dân, nhất là phụ nữ, trẻ em tiếp cận kịp thời các kiến thức 

nhằm bảo vệ quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em. 

Trân trọng sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh (để báo cáo); 

- Lưu: VT, Vụ PBGDPL. 

TL. BỘ TRƯỞNG  

VỤ TRƯỞNG 

VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

 

 

 

 

 

Lê Vệ Quốc 
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