
UBND TỈNH GIA LAI  

SỞ Y TẾ 

 

Số:          /SYT-TCCB 
V/v đăng tải và xin ý kiến vào dự 

thảo quyết định của UBND tỉnh 

quy định số lượng, quy trình xét 

chọn và hợp đồng trách nhiệm đối 

với cộng tác viên dân số 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Gia Lai, ngày       tháng       năm 2023 

 
  Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Sở Nội vụ, Sở Tư pháp; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số; Theo 

đó, tại khoản 2 Điều 8 Thông tư có quy định: “…Căn cứ vào đặc điểm, tình hình 

thực tế của địa phương, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách 

nhiệm: 

a) Chủ  trì phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét quyết định hoặc trình cấp có 

thẩm quyền quyết định số lượng, quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm, mức 

chi bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số theo quy định...”. 

Ngày 09/12/2022 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 

50/2022/NQ-HĐND quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên 

dân số trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn số 

2997/UBND-KGVX ngày 20/12/2022 về việc thực hiện Nghị quyết số 

50/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Gia Lai quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số trên 

địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Hiện nay, Sở Y tế đang xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 

ban hành quy định số lượng, quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với 

cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Gia Lai.  

Để hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, Sở Y 

tế đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố 



tham gia góp ý vào dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; nội dung 

tham gia góp ý bằng văn bản gửi về Sở Y tế (Qua Chi cục Dân số - Kế hoạch 

hóa gia đình) trước ngày 12/3/2023 để tổng hợp. 

Đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo 

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh trên cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai 

đến hết ngày 02/4/2023 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến góp ý. 

Sở Y tế trân trọng đề nghị quý cơ quan phối hợp triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chi cục DS-KHHGĐ; 

- Ban Lãnh đạo SYT; 

- Lưu: VT, TCCB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Lý Minh Thái 
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