
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
BAN PHÁP CHẾ

Số:        /BCTT-BPC

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

Hải Dương, ngày       tháng      năm 2022

BÁO CÁO THẨM TRA 
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quy định số lượng, mức bồi dưỡng 

hằng tháng và kinh phí hỗ trợ đối với cộng tác viên dân số tại thôn, khu dân 
cư thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương

(Trình tại kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa XVII)

Sau khi nghiên cứu Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh về việc quy định số lượng, mức bồi dưỡng hằng tháng và kinh phí hỗ trợ đối 
với cộng tác viên dân số tại thôn, khu dân cư thuộc các xã, phường, thị trấn trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương, Ban pháp chế có ý kiến như sau:

I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết
Căn cứ Khoản 2 Điều 4, Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 

của Bộ Y tế về quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số (gọi tắt 
thông tư số 02) quy định: “Mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân 
số do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và ngân sách địa phương bảo đảm 
theo quy định”; Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 02 quy định: Căn cứ vào đặc điểm, 
tình hình thực tế của địa phương, Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan có 
liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh 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”. 

Do vậy, tại kỳ họp này, việc HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết 
quy định số lượng, mức bồi dưỡng hằng tháng đối với cộng tác viên dân số tại 
thôn, khu dân cư thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương là 
đúng thẩm quyền và cần thiết, góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật tại 
địa phương.

II. Về nội dung Tờ trình
1. Ban pháp chế thống nhất về quy định số lượng, mức chi bồi dưỡng 

hằng tháng đối với cộng tác viên dân số tại thôn, khu dân cư thuộc các xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương:

Đối với các thôn, khu dân cư có quy mô dân số lớn, việc bố trí 02 cộng 
tác viên dân số là cần thiết và phù hợp quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-
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BYT1 của Bộ Y tế; mức chi bồi dưỡng 0,2 hệ số lương/người/tháng là phù hợp 
khả năng cân đối ngân sách tỉnh.

2. Về kinh phí hỗ trợ đối với cộng tác viên dân số tại thôn, khu dân cư 
trên địa bàn tỉnh trong thời gian từ ngày 01/01/2021 đến 31/5/2022.

Sau khi trao đổi, thống nhất với Sở Tài chính và các sở, ngành có liên 
quan, Ban pháp chế đồng tình với chủ trương về việc hỗ trợ kinh phí để thực 
hiện chi chế độ đối với 3.161 cộng tác viên dân số trong thời gian từ ngày 
01/01/2021 đến 31/5/2022. Việc HĐND tỉnh thể chế hóa bằng Nghị quyết của 
HĐND tỉnh là cần thiết, tạo điều kiện cho UBND tỉnh thực hiện việc hỗ trợ 
kinh phí một lần cho cộng tác viên dân số tại thôn, khu dân cư thuộc các xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho 
người tham gia công tác.

Từ những căn cứ trên, Ban pháp chế cơ bản nhất trí quy định về số lượng, 
mức bồi dưỡng hằng tháng và kinh phí hỗ trợ một lần đối với cộng tác viên dân số 
tại thôn, khu dân cư thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

III. Về nội dung dự thảo Nghị quyết
Ban pháp chế nhất trí với tờ trình dự thảo nghị quyết, đề nghị HĐND tỉnh 

xem xét thông qua 02 dự thảo Nghị quyết, gồm:
 (1) Nghị quyết quy định số lượng, mức bồi dưỡng hằng tháng đối với cộng 

tác viên dân số tại thôn, khu dân cư thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương; 

(2) Nghị quyết hỗ trợ kinh phí đối với cộng tác viên dân số tại thôn, khu 
dân cư thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Việc xây dựng Dự thảo Nghị quyết được thực hiện theo đúng trình tự, thủ 
tục quy định tại Chương VIII Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật năm 2020, được Sở Tư pháp thẩm định, các cơ quan, đơn vị tham gia 
đóng góp ý kiến, đảm bảo đúng căn cứ, đúng pháp luật, hợp Hiến, hợp pháp.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính đồng bộ trong hệ thống chính sách pháp luật 
tại địa phương, đề nghị HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh nội dung quy định về số 
lượng tại Khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết Quy định số lượng, mức bồi dưỡng 
hằng tháng đối với cộng tác viên dân số tại thôn, khu dân cư thuộc các xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau: Thay cụm từ “mỗi 
thôn, khu dân cư có 01 cộng tác viên dân số; nếu thôn, khu dân cư có từ 501 hộ 

1 Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 02/2021/TT-BYT quy định: Cộng tác viên dân số được bố trí 
phụ trách công việc theo địa bàn thôn tuỳ thuộc vào đặc điểm, tình hình thực tế của địa 
phương nhưng đảm bảo mỗi thôn có tối thiểu 01 cộng tác viên dân số.
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gia đình trở lên thì bố trí thêm 01 cộng tác viên dân số.” thành “thôn, khu dân 
cư có dưới 500 hộ gia đình được bố trí 01 cộng tác viên dân số; thôn, khu dân 
cư có từ 500 hộ gia đình trở lên được bố trí 02 cộng tác viên dân số”

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ý 
kiến kết luận của Chủ toạ Kỳ họp; đề nghị Thường trực HĐND tỉnh giao Văn 
phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Thư ký kỳ họp chỉnh sửa Nghị 
quyết theo đúng quy định trước khi trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình và 
dự thảo Nghị quyết quy định số lượng, mức bồi dưỡng hằng tháng và kinh phí 
hỗ trợ đối với cộng tác viên dân số tại thôn, khu dân cư thuộc các xã, phường, 
thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, 
quyết định./.

Nơi nhận:
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu tham dự kỳ họp;
- Lưu BPC, VT.

TM. BAN PHÁP CHẾ 
TRƯỞNG BAN

     Bùi Học Anh
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