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Thực hiện Văn bản số 2822/BYT-TCDS ngày 22/5/2020 của Bộ Y tế về 

ổn định tổ chức bộ máy làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; theo đề 

xuất của Sở Y tế tại Văn bản số 1647/SYT-TCCB ngày 16/6/2020, ý kiến của Sở 

Nội vụ tại Văn bản số 1030/SNV-XDCQ&TCBC ngày 18/6/2020; 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện kịp thời, 

hiệu quả các nội dung sau: 

1. Sở Y tế:  

- Duy trì tổ chức và hoạt động của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 

bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ về công tác dân số - kế hoạch 

hóa gia đình theo quy định hiện hành; bố trí biên chế thực hiện các nhiệm vụ 

theo vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm tinh gọn, nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. 

- Chỉ đạo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình bảo đảm việc tổ chức, 

tri n khai các hoạt động; v n hành, chuy n nh n d  liệu, khai thác kho d  liệu 

điện tử dân số - kế hoạch hóa gia đình cấp tỉnh, cấp huyện an toàn và bảo m t, 

đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ 

chức hoạt động, thực hiện chức năng, nhiệm vụ về dân số - kế hoạch hóa gia 

đình theo quy định và các yêu cầu tại Văn bản này; định kỳ tổng hợp báo cáo kết 

quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Sở Nội vụ: Phối hợp Sở Y tế theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, 

địa phương tổ chức bộ máy làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa 

bàn tỉnh vừa bảo đảm quy định, vừa tinh gọn, hiệu quả. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: 

- Các địa phương đã và đang thành l p Trung tâm Y tế cấp huyện: Kịp 

thời thành l p và ổn định tổ chức Phòng Dân số - Truyền thông (trên cơ sở tiếp 

nh n, sáp nh p nhân sự, trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm và cơ sở d  

liệu từ Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện) đ  thực hiện đầy đủ 

chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ, truyền thông giáo dục về dân số - 

kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn, bảo đảm việc v n hành, khai thác kho d  liệu 

điện tử dân số - kế hoạch hóa gia đình cấp huyện an toàn và bảo m t.  



 

- Bố trí đảm bảo số người làm việc đ  thực hiện đầy đủ nhóm chức năng, 

nhiệm vụ về dân số - kế hoạch hóa gia đình tại Trung tâm Y tế cấp huyện theo vị 

trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tổng số biên chế được Hội 

đồng nhân dân tỉnh phê duyệt và Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm. Trước mắt, 

đ  đảm bảo ổn định tổ chức, thực hiện chuy n nguyên trạng số người làm việc 

chuyên môn, nghiệp vụ về dân số - kế hoạch hóa gia đình từ Trung tâm Dân số - 

Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện (trước khi sắp xếp) đ  bố trí tại Phòng Dân số - 

Truyền thông thuộc Trung tâm Y tế cấp huyện. 

- Chỉ đạo bố trí viên chức thuộc Trạm Y tế cấp xã thực hiện nhiệm vụ dân số 

- kế hoạch hóa gia đình đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, lựa chọn người có kỹ 

năng truyền thông, ưu tiên bố trí viên chức có tuổi đời dưới 45 tuổi đ  đào tạo, 

phục vụ công tác dân số lâu dài; đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ về 

công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình theo quy định. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn đ  lựa chọn, bố trí cộng tác viên dân số ở thôn, tổ dân 

phố đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, có tính ổn định đ  đào tạo, phục vụ lâu 

dài; hạn chế bố trí người làm nhiệm vụ mang tính chất nhiệm kỳ kiêm nhiệm vụ 

cộng tác viên dân số ở thôn, tổ dân phố. Đội ngũ cộng tác viên dân số ở thôn, tổ 

dân phố được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành. 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc tri n khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Y tế; 

- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chi cục Dân số-KHHGĐ; 

- Chánh VP, PVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm TT-CB-TH; 

- Lưu: VT, VX1. 
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