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BÁO CÁO
Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày
07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về Quy định một số
mức hỗ trợ thực hiện chính sách dân số trên địa bàn tỉnh
Hậu Giang giai đoạn 2019 - 2025
I. Kết quả thực hiện
1.Công tác tổ chức triển khai
- UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1609/KH-UBND ngày 08 tháng 07
năm 2019 về việc thực hiện Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng
12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định một số mức hỗ trợ
thực hiện chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2019 - 2025.
- 100% huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực
hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm
2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định một số mức hỗ trợ thực hiện
chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2019 - 2025 tại địa
phương.
2. Công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản
- Sở Y tế phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức các lớp tập
huấn cho các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Tổ chức 16 lớp với 800
người tham dự.
- Phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền cho lực lượng
công nhân tại các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tỉnh: Tổ chức 20
lớp, với 2.000 công nhân than dự.
- Phối hợp Trường Chính trị tỉnh đưa nội dung dân số vào nội dung
giảng dạy tại Trường, đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức đang tham gia
các lớp đào tạo chính trị tại trường, tổ chức 14 lớp với 700 người tham dự.
- Tổ chức tập huấn truyền thông nội dung Nghị quyết số 21/2018/NQHĐND với các lớp tập huấn nghiệp vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình cho 1.452
cộng tác dân số và viên chức dân số huyện, xã hàng năm.
- Tổ chức lồng ghép tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 21/2018/NQHĐND cho người dân tại 75 xã, phường, thị trấn tại các buổi nói chuyện chuyên
đề về chính sách dân số, mỗi xã huy động 100 người tham dự.
- Phối hợp cùng Báo Hậu Giang xây dựng 10 chuyên trang, Đài Phát
thanh và Truyền hình Hậu Giang xây dựng 08 chuyên đề tuyên truyền đến toàn
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thể các cấp chính quyền, người dân trong tỉnh về nội dung Nghị quyết số
21/2018/NQ-HĐND.
- Hàng năm, phối hợp cùng Công đoàn ngành Y tế tổ chức tuyên truyền
đến công đoàn viên của ngành về nội dung Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND
và các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách dân số trong tình hình mới được
triển khai tại tỉnh cho lực lượng công đoàn viên ngành y tế. Tổ chức 02 lớp với
200 người tham dự.
3. Kết quả thực hiện từng chính sách của Nghị quyết số 21/2018/NQHĐND
a. Chính sách điều chỉnh và duy trì mức sinh vùng, góp phần kéo dài
thời kỳ dân số vàng, đảm bảo nguồn lực phục vụ tại địa phương, thúc đẩy
phát triển kinh tế xã hội.
Cuối năm 2020, tổng tỷ suất sinh đạt 1,38 con/phụ nữ, tăng 0,08 con/phụ
nữ so với năm 2019; toàn tỉnh có 68 xã, phường, thị trấn đăng ký thực hiện mô
hình xã sinh đủ 02 con tại địa phương với 29.543 phụ nữ có chồng trong độ tuổi
sinh đẻ chưa có con và có 01 con đăng ký sinh đủ 2 con.
b. Chính sách khuyến khích khen thưởng, biểu dương các cặp vợ
chồng sinh đủ 02 con một bề là gái thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào
dân tộc thiểu số thuộc vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn; cha mẹ sinh con
một bề là gái khi hết tuổi lao động nhưng không có lương hưu.
Mỗi năm Sở Y tế chỉ đạo Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh ban hành kế
hoạch chỉ đạo toàn tỉnh rà soát, thống kê các cặp vợ chồng sinh đủ 02 con một
bề là gái thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc vùng khó
khăn, đặc biệt khó khăn; cha mẹ sinh con một bề là gái khi hết tuổi lao động
nhưng không có lương hưu trên địa bàn tỉnh. Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có
576 cặp vợ chồng đủ điều kiện và đã được khen thưởng, trong đó cấp tỉnh là 56
cặp vợ chồng (bằng khen UBND tỉnh), cấp huyện là 520 cặp vợ chồng (giấy
khen UBND huyện).
c. Chính sách tư vấn, tầm soát các bệnh, dị tật bẩm sinh trong sàng
lọc trước sinh và sơ sinh cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ
nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng sống vùng có nguy
cơ, vùng nhiễm chất độc đioxin trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
- Hàng năm, phối hợp cùng Trung tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh, sơ
sinh thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe
sinh sản tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố tổ chức tầm soát, chẩn
đoán trước sinh, sơ sinh cho phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh trên địa bàn tỉnh.
- Trong năm 2019, tiến hành sàng lọc trước sinh được 40,01% phụ nữ
mang thai; sàng lọc sơ sinh được 57,01% số trẻ sinh.
- Năm 2020, thực hiện sàng lọc trước sinh 3.544/7971 thai phụ, tỷ lệ
44,46%, tăng 4,46% so với năm 2019, 100% thực hiện bằng nguồn kinh phí xã
hội hóa; Sàng lọc sơ sinh được 5.272/7971 trẻ sinh, đạt tỷ lệ 66,14%, tăng
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6,14% so với năm 2019, trong đó có 548 mẫu thực hiện miễn phí, tỷ lệ 10,39%,
còn lại 89,61% thực hiện bằng xã hội hóa.
- Về thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết, năm 2020, thực hiện sàng
lọc trước sinh có 60 thai phụ đề nghị được thụ hưởng chính sách địa phương
nhưng không đủ thủ tục nên không có trường hợp nào được hưởng. Sàng lọc sơ
sinh có 982 trẻ thuộc đối tượng miễn phí từ ngân sách Trung ương, trong đó có
40 trẻ đề nghị thanh kinh phí địa phương nhưng không đủ thủ tục thanh toán 37
trẻ, chỉ thanh toán được 3 trẻ.
d. Chính sách động viên, khuyến khích cộng tác viên dân số
KHHGĐ ấp, khu vực.
100% cộng tác viên dân số có thể bảo hiểm y tế và được UBND huyện,
thị xã, thành phố hỗ trợ kinh phí mua, cụ thể: Huyện Long Mỹ, Vị Thủy, Phụng
Hiệp, Châu Thành và Châu Thành A hỗ trợ 30%/thẻ, thị xã Long Mỹ hỗ trợ
40%/thẻ, thành phố Vị Thanh hỗ trợ 50%/thẻ, thành phố Ngã Bảy hỗ trợ
100%/thẻ.
4. Đánh giá chất lượng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành
- Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết,
các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đã có nhận thức sâu sắc công tác DSKHHGĐ là bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là yếu
tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống; đây là lĩnh vực đòi hỏi phải có chiến
lược, giải pháp lâu dài và duy trì sự lãnh đạo, quản lý.
- Cán bộ, đảng viên, nhất là trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn
thể đã gương mẫu, tự giác hơn trong việc thực hiện, đồng thời tuyên truyền, vận
động gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện chính sách DS-KHHGĐ.
- Các cấp ủy đảng, chính quyền đã chỉ đạo, đưa các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ
tiêu về DS-KHHGĐ thành một nội dung trong nghị quyết, chương trình, kế hoạch
hoạt động hàng năm, xem đây là một tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành
nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, đặc biệt các xã xây dựng nông thôn mới. Phân
công và thường xuyên giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện, chỉ đạo thực hiện các
giải pháp khá quyết liệt trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.
- Các hoạt động về công tác DS-KHHGĐ đã được quản lý chung trong
chương trình mục tiêu Y tế - Dân số có trọng tâm, trọng điểm. Dịch vụ KHHGĐ đã
từng bước thực hiện xã hội hóa để người dân có nhu cầu tự nguyện chi trả chi phí.
- Nghị quyết đã tác động mạnh đến quan điểm, nhận thức các cấp lãnh
đạo, lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc chấp
hành quan điểm, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về
công tác dân số và phát triển. Từ đó, phối hợp thực hiện công tác dân số với góc
độ chuyên môn từng đơn vị, góp phần tạo được sự quan tâm, chú ý và dư luận
đồng thuận của cộng đồng về công tác dân số trong thời gian qua.
- Nội dung Nghị quyết đáp ứng được những quan điểm chỉ đạo thực hiện
công tác dân số trong tình hình mới; đáp ứng nguyện vọng của người dân, đặc
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biệt là các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội. Nghị quyết đã đem
đến cho người dân sự công bằng trong việc được cung cấp các dịch vụ nâng cao
chất lượng dân số. Đồng thời, khích lệ tinh thần nhiệt quyết trong công việc của
lực lượng cộng tác viên dân số tại địa phương.
- Các hoạt động về công tác dân số và phát triển đã được quản lý chung trong
chương trình mục tiêu Y tế - Dân số có trọng tâm, trọng điểm. Dịch vụ KHHGĐ,
nâng cao chất lượng dân số đã từng bước thực hiện xã hội hóa để người dân có nhu
cầu tự nguyện chi trả chi phí.
- Tạo được dư luận xã hội đồng tỉnh ủng hộ, người dân hiểu và tích cực
tham gia, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ổn
định dân số, phát triển nguồn lực của tỉnh.
5. Đánh giá tác động của pháp luật đối với quản lý nhà nước, phát
triển kinh tế - xã hội
- Tăng cường sự quyết liệt trong lãnh chỉ đạo, huy động nguồn lực từ
ban ngành, đoàn thể, xã hội chung tay thực hiện công tác dân số và phát triển tại
địa phương.
- Sau khi Nghị quyết được ban hành, cấp tỉnh, huyện đã tham mưu
UBND các cấp ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết, bố trí và huy động
nguồn lực tham gia thực hiện tại địa phương; phát động những phong trào thi
đua tại cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ giao.
- Chỉ tiêu giảm sinh đã không còn đưa vào chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ,
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND các cấp, thay vào đó là chỉ tiêu
vận động tăng sinh.
- Các cấp Ủy đảng, chính quyền địa phương đã quán triệt nội dung Nghị
quyết, triển khai sâu rộng đến các hội viên, quần chúng nhân dân. Góp phần làm
cho nhận thức của người dân được nâng lên, dẫn đến người dân có nhiều nhu
cầu được cung cấp dịch vụ có chất lượng, đặc biệt là về dịch vụ nâng cao chất
lượng dân số. Từ đó, góp phần quan trọng trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
II. Nhận xét,
1. Thuận lợi
- Được sự quan tâm trong lãnh chỉ đạo, sự đồng thuận của các cấp ủy
đảng, chính quyền trong việc triển khai, huy động nguồn lực thực hiện Nghị
quyết.
- Đã tác động đến nhận thức của người dân tại cộng đồng về công tác
dân số trong tình hình mới; người dân chú tâm hơn đến việc quan tâm sức khỏe
phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh, người cao tuổi,…
- Kích thích được nhu cầu phải được cung cấp dịch vụ có chất lượng, đa
dạng loại hình dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ nâng cao chất lượng dân số; nâng cao
nhận thức trong việc tự chi trả chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nâng cao
chất lượng dân số theo định hướng xã hội hóa.
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- Sự đầu tư nguồn lực thực hiện của các cấp địa phương, phong trào thi
đua sôi nổi tại địa phương, đặc biêt là trong Chiến dịch truyền thông dân số,
lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình
và nâng cao chất lượng dân số mỗi năm.
2. Khó khăn
- Đối với chính sách khuyến khích khen thưởng, biểu dương các cặp vợ
chồng sinh đủ 02 con một bề là gái đến năm 2020 hằng năm xét không đạt chỉ
tiêu giao do sự ràng buộc của điều kiện, tiêu chí dành cho đối tượng thụ hưởng
còn khó và chưa hợp lý với điều kiện thực tế cộng đồng.
- Đối với chính sách điều chỉnh và duy trì mức sinh vùng thì người dân
chưa thấy được trách nhiệm, lợi ích cụ thể mà họ có thể nhận được khi tham gia
sinh đủ 02 con đối với sự phát triển kinh tế - xã hội là những gì. Hiện nay, nội
dung khen thưởng của Nghị quyết chủ yếu là khen thưởng cho các cấp ủy đảng,
chính quyền địa phương khi tham gia thực hiện và đạt kết quả tốt; chưa hỗ trợ
cho chính đối tượng thực hiện mà chỉ mới tạo được phong trào thi đua.
- So với nhu cầu thực hiện công tác dân số và phát triển hiện nay và các
ý kiến chỉ đạo từ Trung ương thì những chính sách của Nghị quyết chưa bao phủ
hết nhu cầu thực hiện.
III. Đề xuất, kiến nghị
Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm
2015; Luât Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương năm 2019; Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Thông
tư 05/TT-BYT ngày 14/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng,
nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Dân số - kế hoạch hóa gia đình địa phương;
Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XII “về công tác dân số trong tình hình mới”; Nghị
quyết 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình
hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị
lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về công tác dân số
trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về Quy định một số mức hỗ trợ thực hiện
chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2019 - 2025. Thông tư
05/TT-BYT ngày 14/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng,
nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Dân số - kế hoạch hóa gia đình địa phương;
Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Quy định chế
độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản; Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày
22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược dân số Việt
Nam đến năm 2030; Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 28/04/2020 của Thủ
tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh vùng, đối
tượng đến năm 2030”, Thông tư 01/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế
về Hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng,
hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số, Thông tư
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02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế về Quy định tiêu chuẩn, nhiệm
vụ cộng tác viên dân số để xây dựng và ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ
sung Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 với các chính sách tác
động trực tiếp đến nhận thức, hành vi, lợi ích cụ thể của người dân trong cộng
đồng. Từ đó, tạo đòn bẩy mạnh, thiết thực hơn, góp phần thực hiện đạt thành
tích trong việc thực hiện vận động tăng sinh, nâng cao chất lượng dân số trong
thời gian tới, góp phần thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu Trung ương, Tỉnh ủy,
UBND, HĐND tỉnh giao.
Trên đây là báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số
21/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Hậu Giang về Quy định một số mức hỗ trợ thực hiện chính sách dân số trên địa
bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2019 - 2025 năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Hậu
Giang./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp tỉnh;
- Lưu VT.
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