
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Số:          /STP-PB&TDTHPL          Bắc Kạn, ngày       tháng  01 năm 2022 
V/v chỉ đạo, truyền thông Bộ tài liệu  

phổ biến về tảo hôn, hôn nhân  

cận huyết thống 

 

   Kính gửi: 

                                        - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

                                        - Phòng Tư pháp các 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 

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung sau: 

1. Truy cập, tìm hiểu, khai thác 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 do Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) chủ trì xây dựng và đã 

được đăng tải trên Cổng thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn, tại 

địa chỉ: http://pbgdpl.backan.gov.vn mục tài liệu PBGDPL (viết tắt là Bộ tài liệu). 

2. Chỉ đạo,truyền thông các quy định pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận 

huyết thống và đăng tải nội dung Bộ tài liệu trên Cổng/Trang thông tin điện tử của 

các cơ quan, đơn vị, địa phương, 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. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện./.  

 
Nơi nhận:  

Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo STP; 

- Cổng Thông tin PBGDPL tỉnh (đăng tải); 

- Lưu: VT, PB&TDTHPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Đăng Khoa 

 

 

 

http://pbgdpl.backan.gov.vn/
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