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TỜ TRÌNH
Về việc qui 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

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 20/2/2013 
của Bộ Tài chính - Bộ Y tế về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và KHHGĐ giai đoạn 2012 - 2015; 
Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính 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;

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế về 
việc Qui định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số;

Căn cứ Công văn số 4743/BTC-HCSN ngày 11/5/2021 của Bộ Tài chính 
về việc bố trí kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số 
năm 2021;

Căn cứ Thông báo số 692-TB/TU ngày 22/4/2022 của Tỉnh ủy Hải Dương 
Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc qui 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, 

Theo Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế về việc 
Qui định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số bắt đầu có hiệu lực từ 
ngày 10/3/2021 và thẩm quyền phê duyệt mức chi bồi dưỡng hằng tháng là 
do HĐND tỉnh quyết định, tuy nhiên, các ngành liên quan chưa kịp thời cập 
nhật văn bản, dẫn đến việc chậm tham mưu cho các cơ quan quản lý nhà nước, 
ảnh hưởng đến việc chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số ở thôn, 
khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Ngày 22/4/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp và nghe báo cáo của Ban 
Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc qui 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. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí 
với đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại Tờ trình số 35-TTr/BCS ngày 
20/4/2022, cụ thể như sau: 

- Về số lượng: Thống nhất mỗi thôn/khu dân cư có 01 cộng tác viên dân 
số; nếu thôn/khu dân cư có từ 501 hộ gia đình trở lên thì bố trí thêm 01 cộng tác 
viên dân số. 

- Mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số ở thôn, khu dân 
cư là 0,2 mức lương cơ sở/người/tháng.

Đối với việc chi trả kinh phí bồi dưỡng cho cộng tác viên dân số ở thôn, 
khu dân cư từ thời điểm Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ 
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Y tế có hiệu lực đến khi Nghị quyết mới ban hành: Giao cho Ban Cán sự Đảng 
UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng phương án báo cáo tại kỳ họp thứ 7, 
Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định,

Ngày 26/4/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp với các 
sở, ngành có liên quan: Tư pháp, Y tế, Tài chính, Nội vụ, VP.UBND tỉnh, 
MTTQVN tỉnh... để thống nhất về nội dung qui 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 với 02 mốc thời gian: từ ngày 
01/01/2021 đến hết ngày 31/5/2022 và từ ngày 01/6/2022 trở đi.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất trình HĐND tỉnh, nội dung cụ 
thể như sau:

1. Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/5/2022
- Đối với số lượng cộng tác viên dân số: 3.161 cộng tác viên (Theo Thông 

tư số 20/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 20/02/2013).
- Mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số là: 150.000 

đồng/người/tháng như mức đã chi trả giai đoạn 2016 - 2020.
Để đảm bảo quy định của pháp luật thì từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 

31/5/2022, áp dụng mức hỗ trợ một lần cho cộng tác viên dân số đã tham gia 
hoạt động tại thời gian này. 

2. Từ thời điểm Nghị quyết HĐND tỉnh Khóa XVII, Kỳ họp thứ 7 có 
hiệu lực (Từ tháng 6/2022 trở đi) 

- Đối với số lượng cộng tác viên dân số: mỗi thôn/khu dân cư tối thiểu có 
01 cộng tác viên dân số (Theo Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021). 
Nếu thôn/khu dân cư có từ 501 hộ gia đình trở lên thì bố trí thêm 01 cộng tác 
viên dân số. 

- Về mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số là 0,2 mức 
lương cơ sở/người/tháng. 

(Có 02 Dự thảo Nghị quyết gửi kèm)
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định để 

UBND tỉnh tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Sở Y tế, Tài chính;
- Lưu: VT, VX(01). Ph(20).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Triệu Thế Hùng
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