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TỈNH QUẢNG NAM 

 
Số:      2195 /TTr-UBND 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Quảng Nam, ngày 13     tháng  4   năm 2022 

 

TÓM TẮT TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết quy định các chế độ hỗ trợ 

 cho cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, bản  

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 
 

 

Để công tác dân số, gia đình, trẻ em và y tế thôn, bản ở thôn, tổ 

dân phố được đảm bảo, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

694/QĐ-UBND ngày   16/3/2022 về phê duyệt Đề án Kiện toàn, sắp 

xếp đội ngũ cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế 

thôn, bản địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo Đề án, mỗi thôn đặc biệt khó 

khăn được bố trí tối đa 02 nhân viên và mỗi thôn còn lại, tổ dân phố 

được bố trí 01 nhân viên thực hiện 04 nhiệm vụ: (1) cộng tác viên dân 

số, (2) gia đình, (3) trẻ em, (4) y tế thôn, bản (cô đỡ thôn, bản). Đề án 

được xây dựng trên cơ sở tích hợp các nhiệm vụ để 01-02 người thực 

hiện tại các thôn, bản, tổ dân phố là hợp lý và khả thi trong tình hình 

hiện nay; trong đó lấy nhiệm vụ y tế thôn, bản là nòng cốt trong việc 

chọn lựa con người, sau đó đào tạo, tập huấn để thực hiện 03 nhiệm vụ 

còn lại là dân số, gia đình và trẻ em.  

Thời gian qua, nhân viên y tế thôn, bản hoạt động tại các tổ dân 

phố thuộc phường, thị trấn không được hưởng phụ cấp (thực hiện theo 

quy định tại Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ 

tướng Chính phủ); hơn nữa, hiện chưa có chính sách quy định mức 

kinh phí hỗ trợ cho cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em nên đội 

ngũ này phải làm nhiều công việc khác để chăm lo đời sống gia đình; 

do đó, chưa khích lệ được tinh thần nhiệt huyết trong công việc; thêm 

vào đó, tình trạng nhân viên y tế thôn nghỉ việc do thay đổi công việc, 

chỗ ở, sức khoẻ, lớn tuổi…chưa thể bố trí nhân viên thay thế kịp thời 

đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động. Vì vậy, công tác 

quản lý, chỉ đạo chuyên môn đối với đội ngũ này còn gặp nhiều khó 

khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh hiện nay. 
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Để kịp thời thực hiện chế độ, chính sách, động viên đội ngũ cộng 

tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, bản trên địa 

bàn tỉnh hoàn thành  tốt nhiệm vụ được giao; UBND tỉnh kính đề nghị 

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết quy định các 

chế độ hỗ trợ cho cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y 

tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Về Sự cần thiết, cơ sở pháp lý, mục đích, quan điểm của việc ban 

hành chế độ hỗ trợ cho cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân 

viên y tế thôn, bản được nêu cụ thể tại Tờ trình số 2195/TTr-UBND 

ngày 13/4/2022 đã được gửi kèm tài liệu. 

VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH 

1. Mức hỗ trợ theo tháng: 

1.1. Đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên 

y tế thôn, bản làm việc tại các thôn đặc biệt khó khăn:  

Theo Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 16/3/2022, mỗi thôn 

đặc biệt khó khăn được bố trí tối đa 02 người (thực hiện thêm nhiệm 

vụ cô đỡ thôn, bản). UBND tỉnh đề xuất mức hỗ trợ 800.000 

đồng/người/tháng (tương đương mức hỗ trợ theo Quyết định số 

75/2009/QĐ-TTg + 50.000 đồng hỗ trợ làm công tác dân số, gia đình 

và trẻ em). 

Toàn tỉnh có 230 thôn đặc biệt khó khăn, dự kiến kinh phí thực 

hiện: 

230 thôn x 02 người x 800.000 đồng x 12 tháng = 4.416.000.000 

đồng/năm. 

1.2. Đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên 

y tế thôn, bản làm việc tại các thôn còn lại và tổ dân phố: Theo 

Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 mỗi thôn còn lại, tổ 

dân phố bố trí 01 người. Hiện nay, điều kiện giao thông đi lại ở các 

thôn còn lại và tổ dân phố tương đối thuận lợi, người dân dễ dàng tiếp 

cận với các cơ sở y tế để được khám chữa bệnh, chăm sóc, tư vấn sức 

khoẻ. Do đó, đối với các thôn còn lại và tổ dân phố, nhiệm vụ của 

cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, bản 

thuận lợi hơn. Do đó, UBND tỉnh đề xuất mức hỗ trợ 600.000 

đồng/người/tháng (tương đương mức bồi dưỡng theo Quyết định số 

75/2009/QĐ-TTg + 100.000 đồng bồi dưỡng làm công tác dân số, gia 

đình và trẻ em, do thôn bình thường, tổ dân phố chỉ có 01 người). 
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Toàn tỉnh có 211 tổ dân phố, 799 thôn bình thường, dự kiến kinh phí 

thực hiện:  

1.010 người x 600.000 đồng x 12 tháng = 7.272.000.000 

đồng/năm. 

Tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ/năm: 11.688.000.000 đồng. 

Các trường hợp đã được hỗ trợ, bồi dưỡng theo mức quy định 

này thì không hưởng chế độ đối với nhân viên y tế thôn, bản theo quy 

định tại Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ 

tướng Chính phủ. Trường hợp Trung ương có thay đổi mức hỗ trợ cho 

các đối tượng nêu trên, UBND tỉnh tiếp tục trình HĐND tỉnh xem xét, 

quyết định ban hành quy định mới. 

2. Về chế độ bảo hiểm y tế: 

Đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế bằng 3% mức 

lương tối thiểu chung theo quy định cho đội ngũ cộng tác viên dân số, 

gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, bản (Chỉ hỗ trợ đối với những 

đối tượng chưa được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo các chính sách 

khác).  

Mức kinh phí dự kiến: 788.508.000 đồng/năm. 

3. Trang bị túi y tế: 

 Trang bị cho mỗi cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân 

viên y tế thôn, bản 01 túi y tế để thực hiện công tác chuyên môn theo 

quy định và được cấp mới theo định kỳ 05 năm 01 lần theo quy định 

tại Quyết định số 237/QĐ-BYT ngày 25/7/2014 của Bộ Y tế về ban 

hành danh mục các thành phần của túi dụng cụ cô đỡ thôn bản và 

Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế về quy 

định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số. 

Dự kiến kinh phí: 

1.470 người x 1.500.000 đồng = 2.205.000.000 đồng (tương đương 

441.000.000 đồng/năm). 

Như vậy, dự kiến kinh phí thực hiện Đề án/năm: khoảng 13 tỷ 

đồng/năm. 
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VỀ NGUỒN KINH PHÍ 

Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước. 

Căn cứ tình hình thực tế, hằng năm các đơn vị liên quan lập dự toán 

gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy 

định.  

Trên đây là Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết quy 

định các chế độ hỗ trợ cho cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và 

nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; UBND tỉnh 

kính trình HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ 7 xem xét, quyết định. 

 

  

 


