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       HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

            Số:        /BC-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Quảng Nam, ngày     tháng     năm 2021

BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình, Dự thảo nghị
quyết “Quy định một số nội dung chi, mức chi  đặc thù cho công tác Y tế dự 

phòng - Dân số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025”

Qua xem xét Tờ trình số 1065/TTr-UBND ngày 03/03/2021 của UBND 
tỉnh về đề nghị thông qua nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi đặc 
thù cho công tác Y tế dự phòng - Dân số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 
và làm việc trực tiếp với Sở Y tế, các ngành liên quan; Ban Văn hóa - Xã hội 
HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Về căn cứ pháp lý, sự cần thiết ban hành
Thời gian qua, thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số theo Quyết 

định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn 
tỉnh, công tác y tế dự phòng và dân số đã đạt nhiều kết quả, góp phần cải thiện 
và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. 

Ngày 21/3/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2018/TT-BTC về 
quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục 
tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 nhằm cụ thể hóa các mục tiêu đến năm 
2020 của Chương trình mục tiêu Y tế dự phòng - Dân số. Theo đó hằng năm, 
ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh tập trung đầu tư cho công tác này để 
thực hiện đạt kết quả. 

Tuy nhiên, Chương trình mục tiêu quốc gia và Thông tư 26/2018/TT-BTC 
đến năm 2020 hết hiệu lực thi hành. Để tiếp tục đảm bảo các điều kiện triển khai 
công tác  Y tế dự phòng và Dân số trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 20-
NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 
ương1, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm 
kỳ 2020 -2025, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định một số nội 
dung chi, mức chi đặc thù cho công tác Y tế dự phòng - Dân số trên địa bàn tỉnh, 
giai đoạn 2021-2025 là cần thiết và đúng thẩm quyền.

2. Về nội dung dự thảo nghị quyết 
Ban Văn hóa – Xã hội thống nhất phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, 

nội dung chi và mức chi đặc thù như dự thảo nghị quyết. Ngoài ra, Ban có một 
số ý kiến sau:

1 Nghị Quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII 
về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; Nghị 
Quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII về công tác 
dân số trong tình hình mới.
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2.1 Về tên gọi nghị quyết: Đề nghị không quy định giai đoạn 2021-2025. 
Các nội dung chi, mức chi này sẽ thực hiện cho đến khi có quy định mới của 
Trung ương, vì hiện nay Bộ Y tế đã ban hành các Công văn số 3033/BYT-
KHTC ngày 02/6/2020; 7272/BYT-KHTC ngày 27/12/2020 đề nghị các địa 
phương ban hành chính sách trong khi chờ văn bản quy định hướng dẫn mới 
của Trung ương cho giai đoạn 2021-2025.

2.2  Đề nghị thay các cụm từ “thù lao”, “phụ cấp”, “tiền công” tại các nội 
dung chi cho đối tượng trực tiếp thực hiện công tác y tế và dân số trong dự thảo 
nghị quyết bằng từ “hỗ trợ” để đảm bảo các quy định pháp luật hiện hành về 
thẩm quyền ban hành chính sách.
         2.3 Về kinh phí thực hiện: Ban đề nghị nêu rõ “Ngân sách tỉnh khoảng 15 
tỷ/năm”.

2.4. Hiện nay, đội ngũ công tác viên ở cơ sở làm các nhiệm vụ y tế, dân số, 
gia đình, trẻ em không có chế độ hỗ trợ hoặc có nhưng rất thấp, không đảm bảo 
điều kiện tối thiểu để thực hiện nhiệm vụ. Để góp phần duy trì, ổn định và nâng 
cao chất lượng hoạt động của đội ngũ này, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các 
cơ quan chuyên môn nghiên cứu các quy định hiện hành, trình HĐND tỉnh chế 
độ hỗ trợ Cộng tác viên y tế, dân số, gia đình, trẻ em trong thời gian đến.

2.5 Về hình thức văn bản: Qua nghiên cứu, Ban nhân thấy dự thảo nghị 
quyết đảm bảo trình tự, thủ tục, nội dung theo quy định của Luật Văn bản quy 
phạm pháp luật năm 2015 và đã được Sở Tư pháp thẩm định là văn bản quy 
phạm pháp luật; do vậy, Ban đề nghị điều chỉnh nghị quyết theo hình thức của 
văn bản quy phạm pháp luật.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về tờ trình 
và dự thảo nghị quyết. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

  Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh

   - Đại biểu khách mời;
   - CPVP, CV;
   - Lưu VT, TH .

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

[daky]
  Trần Thị Bích Thu
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