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DỰ THẢO
QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá
nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính
phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21/NQTW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XII về “công tác dân số trong tình hình mới”;
Căn cứ Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Thủ
tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh vùng, đối
tượng đến năm 2030”;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Bộ
trưởng 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;
Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Y tế về quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ cộng tác viên dân số.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.
1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định một số chính sách khen
thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn
tỉnh Hậu Giang.
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2. Đối tượng áp dụng: Quyết định này áp dụng cho các tập thể, cá nhân
thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Điều 2: Quy định một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập
thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
1. Chính sách khen thưởng, khuyến khích thực hiện sinh đủ 02 con tiến đến
đạt và duy trì mức sinh thay thế.
a) Chính sách khen thưởng đối với tập thể.
Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố,
thưởng kèm 15.000.000 đồng/xã duy trì mô hình gia đình sinh đủ 02 con trong
03 năm liên tục.
Tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thưởng kèm
25.000.000 đồng/xã duy trì mô hình gia đình sinh đủ 02 con trong 05 năm liên
tục.
b) Chính sách hỗ trợ phụ nữ sinh đủ 02 con trước 35 tuổi.
Hỗ trợ chi phí khám sàng lọc trước sinh (siêu âm và xét nghiệm Down,
Edward, Patau, Dị tật ống thần kinh, Thalassemia,…) và sàng lọc sơ sinh (Thiếu
men G6PD, Suy giáp bẩm sinh, Tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh, Điếc bẩm
sinh, Tim bẩm sinh) theo giá dịch vụ y tế hiện hành cho đối tượng mang thai lần
thứ 02.
Hỗ trợ 1.500.000 đồng tiền viện phí. Áp dụng cho phụ nữ sinh con lần đầu
mà sinh đôi trở lên hoặc phụ nữ sinh lần thứ 02 trở lên nhưng không vi phạm
chính sách dân số.
Hỗ trợ 2.000.000 đồng chi phí khám sàng lọc vô sinh. Áp dụng cho các
cặp vợ chồng mong con lần 1 và không sử dụng biện pháp tránh thai nào từ 01
năm trở lên hoặc cho các cặp vợ chồng mong con lần 2 (sau khi sinh đứa con
thứ nhất từ 03 năm trở lên) và không sử dụng biện pháp tranh thai nào từ 06
tháng trở lên.
Căn cứ vào thực tiễn, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định khen thưởng,
hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ sinh đủ 02 con trước 35 tuổi tại địa phương.
2. Chính sách kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.
a) Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
khi tổ chức khen thưởng, biểu dương cấp huyện cho cặp vợ chồng sinh đủ 02
con một bề là gái, con không suy dinh dưỡng, dạy con ngoan và chấp hành tốt
chính sách dân số kể từ sinh con gái thứ 02.
b) Tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi tổ chức khen
thưởng, biểu dương cấp tỉnh cho cặp vợ chồng sinh đủ 02 con một bề là gái, con
không suy dinh dưỡng, dạy con ngoan, học khá, giỏi hoặc thành đạt và chấp
hành tốt chính sách dân số kể từ sinh con gái thứ 02.
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3. Chính sách nâng cao chất lượng dân số.
a) Hỗ trợ chi phí khám sàng lọc trước sinh (siêu âm và xét nghiệm Down,
Edward, Patau, Dị tật ống thần kinh, Thalassemia,…) và sàng lọc sơ sinh (Thiếu
men G6PD, Suy giáp bẩm sinh, Tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh, Điếc bẩm
sinh, Tim bẩm sinh) cho phụ nữ và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, bảo
trợ xã hội; sống tại vùng nhiễm chất độc đioxin, vùng đồng bào dân tộc thiểu số,
vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn theo giá dịch vụ y tế hiện hành.
b) Ngoài các đối tượng được hỗ trợ tại điểm b, khoản 1, Điều 2 và khoản 3,
Điều 2 của Quyết định này thì giao Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện xã hội
hóa sàng lọc trước sinh, sơ sinh đảm bảo theo chỉ tiêu giao hàng năm.
4. Chính sách hỗ trợ cho cộng tác viên dân số.
a) Trang bị phương tiện làm việc theo Thông tư số 02/2021/TT-BYT cho
cộng tác viên dân số.
b) Cộng tác viên dân số thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu về vận động đối tượng
tham gia thực hiện sàng lọc trước sinh, sơ sinh; người cao tuổi tham gia khám
sức khỏe định kỳ, mua bảo hiểm y tế hộ gia đình (người từ 60 - 79 tuổi). Hình
thức khen thưởng là giấy khen Chủ tịch UBND cấp huyện kèm theo tiền thưởng
800.000 đồng/cộng tác viên.
Điều 3: Nguồn kinh phí thực hiện.
Kinh phí thực hiện Quyết định này được đảm bảo từ ngân sách cấp tỉnh,
huyện, xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.
Tổng kinh phí thực hiện trong 01 năm là: 5.996.440.000 đồng (năm tỷ chín
trăm chín mươi sáu triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đồng), trong đó:
+ Cấp tỉnh: 4.184.800.000 đồng (bốn tỷ một trăm tám mươi bốn ngàn tám
trăm ngàn đồng).
+ Cấp huyện: 1.881.640.000 đồng (một tỷ tám trăm tám mươi mốt triệu sáu
trăm bốn mươi ngàn đồng).
(Đính kèm phụ lục dự toán kinh phí thực hiện)
Điều 4: Tổ chức thực hiện.
1. Sở Y tế chủ trì phối hợp cùng các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng
kế hoạch, hướng dẫn thủ tục hành chính thực hiện Quyết định theo đúng quy
định.
2. Sở Tài chính phối hợp cùng Sở Y tế và các sở, ban, ngành có liên quan,
cân đối ngân sách đảm bảo kinh phí thực hiện các nội dung tại Quyết định này
hàng năm.
3. Ủy ban nhân dân cấp huyện huy động nguồn lực, triển khai thực hiện
Quyết định này đạt hiệu quả cao.
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4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành,
đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ
tham gia phối hợp triển khai thực hiện; đồng thời phối hợp cùng Ủy ban nhân
dân cấp huyện xã hội hóa kinh phí thực hiện các chính sách về nâng cao chất
lượng dân số và phát triển kinh tế hộ gia đình, hỗ trợ sinh kế,… cho các cặp vợ
chồng chưa sinh đủ 02 con tham gia sinh đủ 02 con trước 35 tuổi trên địa bàn
tỉnh.
Điều 5: Chuyển tiếp kết quả ấp, xã thực hiện mô hình gia đình sinh đủ
02 con trên địa bàn tỉnh sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ
Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018.
1. Đối với các ấp, khu vực đăng ký thực hiện mô hình gia đình sinh đủ 02
con năm 2019 được xét công nhận và khen thưởng đạt tiêu chí 03 năm liên tục
vào năm 2022; các ấp, khu vực đăng ký thực hiện năm 2020, 2021 được chuyển
tiếp thời gian thực hiện để đạt tiêu chí công nhận và khen thưởng 03 năm liên
tục vào các năm 2022, 2023. Hình thức khen thưởng, giao UBND cấp huyện
tặng giấy khen, kèm tiền thưởng 3.000.000đ/ấp.
2. Đối với các xã, phường, thị trấn đăng ký thực hiện mô hình gia đình sinh
đủ 02 con vào năm 2019 được xét công nhận và khen thưởng đạt tiêu chí 03 năm
liên tục vào năm 2022 và tiếp tục thực hiện để được công nhận 05 năm liên tục;
các xã, phường, thị trấn đăng ký thực hiện năm 2020, 2021 được tiếp tục thực
hiện để đạt tiêu chí 03 năm, 05 năm liên tục. Khen thưởng được quy định tại
điểm a, khoản 1, Điều 2 của Quyết định này.
Điều 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành,
đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (HN-TPHCM);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Bộ Y tế;
- Tổng cục DS-KHHGĐ;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Cơ quan báo, đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

UBND TỈNH HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/BC-SYT

Hậu Giang, ngày

tháng năm 2021

DỰ THẢO
BÁO CÁO
Đánh giá tác động các chính sách xây dựng Quyết định quy định một số
chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt
công tác dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
I. Xác định vấn đề bất cập tổng quan
1. Bối cảnh xây dựng chính sách:
Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu trong công cuộc xây dựng và phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ Chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu
dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân.
Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 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 37/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của
Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21NQ/TW. Ngày 07 tháng 12 năm 2018, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành
Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND quy định một số mức hỗ trợ thực hiện chính
sách dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2019 – 2025 (gọi tắt là Nghị
quyết số 21/2018/NQ-HĐND). Nghi quyết này đã được triển khai thực hiện
đồng bộ trên địa bàn tỉnh và đạt được những kết quả nhất định.
Sau gần 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND đã
đạt được những kết quả nhất định, cụ thể như: UBND cấp huyện đã ban hành kế
hoạch thực hiện Nghị quyết; các cấp chính quyền đã triển khai thực hiện mô
hình gia đình sinh đủ 02 con (cuối năm 2021 xét đánh giá, công nhận xã đạt tiêu
chí 03 năm liên tục); hàng năm xét khen thưởng cấp huyện, tỉnh cho cặp vợ
chồng sinh con một bề là gái; hỗ trợ chi phí mua BHYT cho cộng tác viên,...
Tuy nhiên, với tiêu chí áp dụng cho đối tượng thực hiện Nghị quyết bị hạn
chế đối tượng thụ hưởng, chưa ban hành được thủ tục hành chính để thực hiện
từng chính sách; người dân chưa thấy được những lợi ích cụ thể mà họ có thể
nhận được khi tham gia thực hiện gia đình sinh đủ 02 con, các giải pháp nâng
cao chất lượng dân số; nội dung khen thưởng chủ yếu là khen thưởng cho các
cấp ủy đảng, chính quyền địa phương khi tham gia thực hiện và đạt kết quả tốt;
so với nhu cầu thực hiện công tác dân số và phát triển hiện nay và các ý kiến chỉ
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đạo bằng văn bản từ Trung ương thì những chính sách của Nghị quyết chưa bao
phủ hết nhu cầu thực hiện,...
Ngày 28/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 588/QĐTTg về phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh vùng, đối tượng đến năm
2030”, Hậu Giang là 1 trong 21 tỉnh/thành phố có mức sinh thấp. Tại Điều 2 của
Quyết định số 588/QĐ-TTg quy định “Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền
các Nghị quyết, Quyết định về hỗ trợ, khuyến khích mỗi cặp vợ chồng nên sinh
đủ 02 con; bố trí kinh phí để thực hiện Chương trình tại địa phương”.
Đồng thời, đến ngày 25/01/2021 Bộ Trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số
01/2021/TT-BYT 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.
Theo đó, tại Điều 7 của Thông tư số 01/2021/TT-BYT quy định “Căn cứ nội
dung hướng dẫn tại Thông tư, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành,
đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành nội
dung khuyến khích, khen thưởng, mức hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật đối với tập
thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số tại địa phương”. Qua rà soát,
UBND tỉnh nhận thấy hầu hết các chính sách được quy định Nghị quyết số
21/2018/NQ-HĐND đều đã được hướng dẫn tại Thông tư số 01/2021/TT-BYT
và giao thẩm quyền cho UBND tỉnh ban hành nội dung và mức hỗ trợ.
Do đó, nhằm đảm bảo đúng quy định về thẩm quyền ban hành văn bản,
cũng như kịp thời điều chỉnh các nội sung, mức hỗ trợ đối với những tập thể, cá
nhân thực hiện tốt công tác dân số theo quy định của pháp luật hiện hành, thì
việc UBND tỉnh xây dựng và ban hành Quyết định quy định một số chính sách
khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên
địa bàn tỉnh Hậu Giang là yêu cầu cần thiết.
2. Mục tiêu tham mưu ban hành Quyết định: Giải quyết toàn diện, đồng
bộ các vấn đề quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số và phân bố dân cư đặt trong
mối quan hệ qua lại với phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện mục tiêu
tăng sinh, tiến đến đạt và duy trì mức sinh thay thế theo quy định. Đưa tỷ số giới
tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng lợi thế cơ cấu dân số vàng,
thích ứng với già hóa dân số; nâng cao thể lực, tầm vóc, chất lượng dân số, góp
phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh trong tình hình mới.
II. Đánh giá tác động của chính sách
1. Chính sách khen thưởng, khuyến khích thực hiện sinh đủ 02 con tiến
đến đạt và duy trì mức sinh thay thế.
1.1. Vấn đề bất cập:
Giai đoạn 2011 - 2020, tổng tỷ suất sinh giảm 1,01 con/phụ nữ (từ 2,4
con/phụ nữ năm 2011 giảm còn 1,38 con/phụ nữ năm 2020); số người trong độ
tuổi lao động 15 đến 59 tuổi giảm 2,95% (từ 68,9% năm 2011 giảm 65,95% năm
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2020), số người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên tăng 3,53% (từ 8,6% năm 2011 tăng
12,13% năm 2020). Đây là nguy cơ cần báo động, nếu mức sinh thấp kéo dài sẽ
tác động trực tiếp đến tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên, thu hẹp giai đoạn dân số
vàng, tăng nguy cơ thiếu hụt lao động, đẩy nhanh tốc độ già hóa dân số và kéo
theo hàng loạt các hệ lụy khác do già hóa dân số, khó kiểm soát tỷ số giới tính
khi sinh dẫn đến tình trạng thừa nam thiếu nữ, đặc biệt là sự dịch chuyển nghề
nghiệp theo giới.
Hậu Giang chưa thực hiện điều tiết mức sinh phù hợp đối với các vùng, đối
tượng. Ngày nay, quan niệm sinh con đông để có lực lượng lao động, vui nhà
vui cửa, có người nối dõi tông đường,... đã được thay thế bằng quan niệm gia
đình có 01 hoặc 02 con và tập trung chăm sóc, giáo dục, tạo mọi điều kiện tốt
nhất cho sự phát triển về thể trạng, trí tuệ cho trẻ. Thực tế cho thấy, các yếu tố
về phát triển kinh tế - xã hội như mức độ và sự ổn định trong thu nhập, chi phí
chăm sóc một đứa trẻ trước khi sinh và sau khi sinh, tình trạng thất nghiệp, áp
lực trong công việc và đời sống, quan niệm kết hôn muộn, sinh con muộn, sinh
01 con,.... đã được hình thành và phát triển mạnh trong xã hội, đặc biệt là giới
trẻ hiện nay. Tất cả vấn đề này đã ảnh hưởng rất lớn đến ý thức, nhu cầu sinh
sinh con của các cặp vợ chồng và đã làm cho mức sinh ngày càng giảm.
Đối tượng vận động tăng sinh là người dân, tuy nhiên các chính sách
khuyến sinh thì người dân chưa thấy được những lợi ích cụ thể mà họ có thể
nhận được. Đối với những nội dung như vừa nêu, Hậu Giang chưa có chính sách
cụ thể tác động trực tiếp đến đối tượng đích như chính sách về y tế, giáo dục,
kinh tế, … khi họ còn gặp phải những khó khăn khi tham gia sinh đủ 02 con.
Dự báo nếu không có giải pháp can thiệp thì đến năm 2030 Hậu Giang sẽ
chính thức bước ra khỏi giai đoạn cơ cấu dân số vàng (số người trong độ tuổi
lao động giảm còn 43,1%); đến năm 2025, tổng tỷ suất sinh tại Hậu Giang giảm
còn 1,2 con/phụ nữ và đến năm 2030 giảm còn 1,02 con/phụ nữ, mức sinh này
đạt mức rất thấp so với mức bình quân của cả nước. Do đó, sẽ không ổn định quy
mô, cơ cấu dân số không đảm bảo được nguồn nhân lực phục vụ cho Tỉnh trong
tương lai.
Kinh nghiệm cho thấy, nếu tổng tỷ suất sinh ở mức dưới 1,6 con/phụ nữ thì
khả năng nâng lên khó gấp bội so với công tác giảm sinh. Điển hình cho đến
nay, nhiều nước trên thế giới đã thành công trong công tác giảm sinh nhưng lại
chưa có một quốc gia nào thành công trong việc nâng mức sinh sau khi đã
xuống quá thấp như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc,… Hiện nay,
gia đình 01 con thì cấu trúc gia đình là 4-2-1, nghĩa là 04 người ông bà (nội,
ngoại) và cha mẹ cùng chăm sóc cho 01 người con. Nếu tiếp tục duy trì mức
sinh thấp như hiện nay thì thì hơn 20 năm sau cấu trúc gia đình sẽ là 1-2-4,
nghĩa là 01 người con sẽ phải gánh vác việc chăm sóc cho 06 người gồm: ông bà
nội, ngoại và cha mẹ.
Nhận thức người dân về các vấn đề sinh đủ 02 con, nâng cao chất lượng
dân số còn rất hạn chế, chưa chủ động tìm hiểu, thực hành các biện pháp có lợi
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cho bản thân, gia đình và xã hội. Vì vậy, để hạn chế tình trạng thiếu hụt lao
động, kéo dài thời kỳ dân số vàng và làm chậm giai đoạn già hóa dân số, tránh
cấu trúc gia đình 1-2-4 và đạt được mức sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ vào năm
2030, tiến đến nâng cao chất lượng dân số theo tinh thần của Nghị quyết số 21NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XII “về công tác dân số trong tình hình mới” và 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”, vì vậy chúng ta cần
có giải pháp can thiệp đồng bộ là rất cần thiết.
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:
Mục tiêu chung: Điều chỉnh, phấn đấu đạt và duy trì vững chắc mức sinh
thay thế, tiến tới ổn định quy mô dân số, làm chậm quá trình già quá dân số, kéo
dài thời kỳ dân số vàng, góp phần nâng cao chất lượng dân số, đảm bảo nguồn
lực có chất lượng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
Mục tiêu cụ thể:
- Mục tiêu 1: Phấn đấu đạt và duy trì mức sinh đạt 1,89 con/phụ nữ năm
2025, đạt 2,1 on/phụ nữ vào năm 2030.
- Mục tiêu 2: Giảm 30% chênh lệnh mức sinh giữa thành thị, nông thôn vào
năm 2025 đến năm 2030 là 50%; 70% huyện, thị xã, thành phố đạt mức sinh
thay thế năm 2025, đến năm 2030 là 100%.
- Mục tiêu 3: 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận thuận tiện
với các biện pháp tránh thai hiện đại, hỗ trợ sinh sản và dự phòng vô sinh tại
cộng đồng.
- Mục tiêu 4: Trên 50% xã, phường, thị trấn được công nhận mô hình sinh
đủ 02 con năm 2025, đến năm 2030 là 100%.
1.3. Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề.
Giải pháp 1:
a) Chính sách khen thưởng đối với tập thể.
Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố,
thưởng kèm 15.000.000 đồng/xã duy trì mô hình gia đình sinh đủ 02 con trong
03 năm liên tục.
Tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thưởng kèm
25.000.000 đồng/xã duy trì mô hình gia đình sinh đủ 02 con trong 05 năm liên
tục.
b) Chính sách hỗ trợ phụ nữ sinh đủ 02 con trước 35 tuổi.
Hỗ trợ chi phí khám sàng lọc trước sinh (siêu âm và xét nghiệm Down,
Edward, Patau, Dị tật ống thần kinh, Thalassemia,…) và sàng lọc sơ sinh (Thiếu
men G6PD, Suy giáp bẩm sinh, Tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh, Điếc bẩm
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sinh, Tim bẩm sinh) theo giá dịch vụ y tế hiện hành cho đối tượng mang thai lần
thứ 02.
Hỗ trợ 1.500.000 đồng tiền viện phí. Áp dụng cho phụ nữ sinh con lần đầu
mà sinh đôi trở lên hoặc phụ nữ sinh lần thứ 02 trở lên nhưng không vi phạm
chính sách dân số.
Hỗ trợ 2.000.000 đồng chi phí khám sàng lọc vô sinh. Áp dụng cho các
cặp vợ chồng mong con lần 1 và không sử dụng biện pháp tránh thai nào từ 01
năm trở lên hoặc cho các cặp vợ chồng mong con lần 2 (sau khi sinh đứa con
thứ nhất từ 03 năm trở lên) và không sử dụng biện pháp tranh thai nào từ 06
tháng trở lên.
Căn cứ vào thực tiễn, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định khen thưởng,
hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ sinh đủ 02 con trước 35 tuổi tại địa phương.
Giải pháp 2: Không cần ban hành các chình sách thực hiện, các vấn đề liên
quan đến mức sinh, đặc biệt là vận động sinh đủ 02 con ở nhóm phụ nữ dưới 35
tuổi chỉ thực hiện lồng ghép vào hoạt động nghiệp vụ dân số định kỳ tại cộng
đồng.
1.4. Đánh giá tác động của giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động
trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.
Giải pháp 1:
Tác động về kinh tế của chính sách: Giải pháp cần đầu tư nguồn lực tài
chính để thực hiện. Vấn đề được giải quyết, xã hội sẽ có nguồn lực lao động dồi
giào, có chất lượng, tham gia lao động tạo ra nhiều giá trị kinh tế, giảm nghèo
đói, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa
phương trong thời gian tới, đây là sự đầu tư hoàn toàn cần thiết, xứng đáng và
sinh lợi.
Tác động về xã hội của chính sách: Làm người dân thay đổi nhận thức, tự
giác tham gia, tạo được hành vi, duy trì hành vi có lợi cho bản thân, gia đình, xã
hội về vấn đề mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 02 con. Người dân thấy được sự cần
thiết, nghĩa vụ, quyền lợi thiết thực khi tham gia thực hiện khi được Đảng và
Nhà nước quan tâm cụ thể bằng hành động chứ không phải bằng lời nói. Nâng
cao vai trò, tính tiên phong, gương mẫu của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn
thể về tuyên truyền, vận động người dân thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ
chồng hãy nên sinh đủ 02 con. Từ đó, mức sinh được nâng lên, góp phần ổn
định quy mô dân số, kéo dài thời kỳ dân số vàng và làm chậm tốc độ già hóa dân
số,… trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh.
Tác động của thủ tục hành chính: Chính sách được ban hành phù hợp với
quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đáp ứng theo sự chỉ đạo từ
các cấp lãnh đạo, đặc biệt là các ý kiến chỉ đạo bằng văn bản của Trung ương;
phù hợp với nhu cầu giải quyết các vấn đề bất cập thực tế đang xảy ra tại địa
phương.
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Tác động đối với hệ thống pháp luật của chính sách: Đây là văn bản quy
phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhằm thực hiện nhiệm vụ chính
trị tại địa phương. Ban hành văn bản là cần thiết, phù hợp, không trái với các
quy định và văn bản đã ban hành trước và hiện tại.
Giải pháp 2:
Tác động về kinh tế của chính sách: Không cần đầu tư kinh phí, dẫn đến
không triển khai được các giải pháp nghiệp vụ để giải quyết vấn đề mức sinh
tiếp tục giảm, kéo theo các vấn đề bất cập liên quan đến mức sinh thấp, chất
lượng dân số giảm gây bất lợi cho địa phương; kinh tế - xã hội địa phương phát
triển không ổn định.
Tác động về xã hội của chính sách: Mức sinh tiếp tục giảm, kéo theo các
hệ lụy liên quan tiếp tục gia tăng. Không thay đổi được nhận thức, quan niệm
của người dân về hành vi sinh đủ 02 con, đặc biệt là nhóm phụ nữ chưa sinh đủ
02 con dưới 35 tuổi. Xã hội ngày càng nhiều phụ nữ bị vô sinh không được phát
hiện và điều trị kịp thời; phụ nữ kết hôn muộn, sinh con muộn, sinh 01 con, sinh
con sau tuổi 35 hoặc không sinh con; trẻ em sinh ra mắc bệnh tật bẩm sinh gia
tăng,… tất cả điều này dẫn đến tỷ số phụ thuộc trong xã hội gia tăng và sẽ ảnh
hưởng trực tiếp đến số lượng, chất lượng, gánh năng cho nguồn lao động, tác
động trực tiếp đến sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong
thời gian tới.
Tác động về thủ tục hành chính: Không ban hành chính sách là chưa đáp
ứng theo sự chỉ đạo từ các cấp lãnh đạo, đặc biệt là các ý kiến chỉ đạo bằng văn
bản của Trung ương; chưa phù hợp với nhu cầu giải quyết các vấn đề bất cập
thực tế đang xảy ra tại địa phương.
Tác động đối với hệ thống pháp luật của chính sách: Không tạo ra được
hành lang pháp lý thuận lợi để các đơn vị chuyên môn triển khai thực hiện
nhiệm vụ chính trị được giao; Không vận dụng được hệ thống ngành dọc từ
tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở đối với mỗi ngành thực hiện đạt nhiệm vụ được giao
về công tác dân số.
1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn.
Kiến nghị thực hiện giải pháp 1.
2. Chính sách kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.
2.1. Vấn đề bất cập.
Đối với Hậu Giang, vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh được xác định
bắt đầu vào năm 2016, với tỷ số giới tính là 114 bé trai/100 bé gái, tỷ số này đến
nay vẫn chưa được kiểm soát, tăng giảm không ổn định luôn vượt ngưỡng cho
phép. Mất cân bằng giới tính khi sinh là số trẻ trai sinh ra còn sống cao hơn hoặc
thấp hơn ngưỡng bình thường so với 100 trẻ gái. Mất cân bằng giới tính khi
sinh xảy ra khi tỷ số giới tính nam khi sinh lớn hơn 107 hoặc nhỏ hơn 103 so với
100 trẻ nữ. Bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào của tỷ số giới tính khi sinh chệch
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khỏi mức sinh học bình thường đều phản ánh những can thiệp có chủ đích và
làm ảnh hưởng đến sự mất cân bằng tự nhiên, đe dọa đến sự ổn định dân số của
quốc gia.
Mất cân bằng giới tính khi sinh, đây là vấn nạn không chỉ riêng của một địa
phương nào, đây đang là vấn nạn chung của cả nước và rất nhiều nước trên thế
giới. Điều này sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, tác động đến sự ổn định xã
hội, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể như:
- Trong tương lai không xa sẽ có một số lượng lớn đàn ông không thể tìm
được người bạn đời, không thể kết hôn được.
- Xã hội sẽ có nhiều bạo lực liên quan đến vấn đề tình dục, vì dư thừa quá
nhiều đàn ông ở một độ tuổi sung sức về mặt tình dục mà lại không tìm được
bạn đời, dẫn đến bạo lực tình dục sẽ xảy ra: buôn bán, bắt cóc phụ nữ, hiếp dâm,
quấy rối tình dục đối với phụ nữ,…
- Nhiều người cứ nghĩ rằng khi trong xã hội hiếm con gái như thế thì con
gái chắc phải có giá trị, nhưng sự thực không phải vậy. Lúc ấy người phụ nữ lại
giống như một món hàng, một mục tiêu để người ta “săn đuổi”. Những bé gái 13
- 14 tuổi đã có thể có người ngắm nghía, “chấm” là “đối tượng” của con trai họ,
hay con trai nhà hàng xóm của họ,... Trong một bối cảnh như thế phụ nữ sẽ khó
mà có cơ hội để học hành, thăng tiến, bởi họ bị “tấn công” và “săn đuổi” từ rất
nhiều phía. Bên cạnh đó là nguy cơ bị rình rập, bắt cóc, mua bán. Tình trạng
quan hệ tình dục ngoài hôn nhân tăng lên, mại dâm khó kiểm soát dẫn đến nguy
cơ lan rộng các bệnh lây truyền qua đường tình dục.... điều này đã xảy ra trong
thực tế. Báo chí đã đưa tin nhiều phụ nữ Việt Nam bị lừa bán, bắt cóc đưa qua
biên giới.
- Hệ lụy liên quan đến những vấn đề phúc lợi xã hội, khi xảy ra tình trạng
dư thừa người đàn ông không có gia đình, việc chăm sóc hỗ trợ họ sẽ như thế
nào, đặc biệt khi họ bước vào tuổi già? Và nó sẽ tạo ra một sự bất ổn trong xã
hội.
- Việc thừa nam thiếu nữ này bắt nguồn từ thực trạng gọi là “thực hành có
hại trên cơ sở giới”. Đó là lựa chọn giới tính trước sinh, chấm dứt mang thai
nếu là thai gái và chỉ tiếp tục mang thai để sinh đẻ nếu là con trai.
- Ở Việt Nam, dự báo đến năm 2040 trở đi sẽ thiếu từ 2,5 triệu cho đến 4
triệu phụ nữ. Căn cứ trên số liệu Tổng điều tra dân số năm 2019, người ta dự
báo mỗi năm toàn quốc thiếu hụt khoảng 46.000 bé gái lẽ ra được sinh ra nhưng
lại không được sinh ra do thực hành giới có hại. Vậy tính, riêng trung bình Hậu
Giang mỗi năm có khoảng 718 bé gái lẽ ra được sinh ra nhưng lại không được
sinh ra. Như vậy trong 10 năm sẽ là bao nhiêu ngàn bé gái và tương đương sẽ có
chừng ấy người đàn ông gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bạn đời và những hệ
lụy khác đối với phát triển kinh tế - xã hội.
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề.
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Mục tiêu chung: Nâng cao nhận thức, quan niệm người dân về vị trí, vai
trò nam, nữ trong xã hội; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên,
góp phần tạo sự bình đẳng giới trong xã hội.
Mục tiêu cụ thể: Tỷ số giới tính khi sinh dưới 111 bé trai/100 bé gái sinh
ra sống vào năm 2025, đến năm 2030 là dưới 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống.
2.3. Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề.
Giải pháp 1:
a) Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
khi tổ chức khen thưởng, biểu dương cấp huyện cho cặp vợ chồng sinh đủ 02
con một bề là gái, con không suy dinh dưỡng, dạy con ngoan và chấp hành tốt
chính sách dân số kể từ sinh con gái thứ 02.
b) Tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi tổ chức khen
thưởng, biểu dương cấp tỉnh cho cặp vợ chồng sinh đủ 02 con một bề là gái, con
không suy dinh dưỡng, dạy con ngoan, học khá, giỏi hoặc thành đạt và chấp
hành tốt chính sách dân số kể từ sinh con gái thứ 02.
Giải pháp 2: Không cần ban hành chính sách thực hiện, các vấn đề kiểm
soát tỷ số giới tính khi sinh lồng ghép thực hiện với các hoạt động nghiệp vụ dân
số định kỳ tại cộng đồng.
2.4. Đánh giá tác động của giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động
trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.
Giải pháp 1:
Tác động về kinh tế của chính sách: Giải pháp cần đầu tư kinh phí để
thực hiện, giải quyết được vấn đề cơ cấu về giới trong xã hội; vị trí, vai trò giữa
nam, nữ trong xã hội được quan tâm đúng mức. Kinh phí đầu tư hợp lý, phù hợp
trong điều kiện ngân sách địa phương.
Tác động về xã hội của chính sách: Nâng cao nhận thức xã hội về vấn đề
mất cân bằng giới tính khi sinh, tác động của vấn đề này đối với sự phát triển
kinh tế - xã hội, ổn định được cơ cấu dân số theo giới tính, kiểm soát tỷ số giới
tính khi sinh, kéo giảm tỷ lệ ly hôn, tái hôn, nạo phá thai vì lựa chọn giới tính,
các tệ nạn xã hội như mại dâm, buôn bán người, bạo hành giới,… trong xã hội.
Chấm dứt tình trạng công bố giới tính thai nhi tại các cơ sở cung cấp dịch vụ
chẩn đoán giới tính.
Tác động về giới của chính sách: Triển khai nhiều giải pháp thực hiện
bình đẳng giới trong xã hội, xóa bỏ dần quan niệm trọng nam khinh nữ, nêu cao
vai trò, vị thế, quyền lợi của phụ nữ trong xã hội hiện nay.
Tác động của thủ tục hành chính: Chính sách được ban hành phù hợp với
quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đáp ứng theo sự chỉ đạo từ
các cấp lãnh đạo, đặc biệt là các ý kiến chỉ đạo bằng văn bản của Trung ương;
phù hợp với nhu cầu giải quyết các vấn đề bất cập thực tế đang xảy ra tại địa
phương.
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Tác động đối với hệ thống pháp luật của chính sách: Đây là văn bản quy
phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhằm thực hiện nhiệm vụ chính
trị tại địa phương. Ban hành văn bản là cần thiết, phù hợp, không trái với các
quy định và văn bản đã ban hành trước và hiện tại.
Giải pháp 2:
Tác động về kinh tế của chính sách: Không cần ban hành chính sách,
không cần đầu tư kinh phí thực hiện; không triển khai được các giải pháp để giải
quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, trong thời gian tới các vấn đề
bất cập tiếp tục gia tăng theo chiều hướng bất lợi cho địa phương.
Tác động về xã hội của chính sách: Sẽ dẫn đến tình trạng số nam nhiều
hơn so với số nữ ở độ tuổi trưởng thành, đặc biệt là ở độ tuổi kết hôn và sinh đẻ.
Nam giới khó tìm được bạn đời phải sống độc thân, không thể kết hôn hoặc kết
hôn muộn. Tình trạng quan hệ tình dục ngoài hôn nhân tăng lên, mại dâm khó
kiểm soát dẫn đến nguy cơ lan rộng các bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Nạn lừa đảo, bắt cóc, buôn bán phụ nữ, mại dâm đã xảy ra và có thể tăng lên;
phụ nữ bị ép buộc sinh thêm con, phá bỏ thai nhi gái; thiếu hụt lao động trong
một số ngành nghề như: giáo viên mầm non, tiểu học, y tá, hộ lý,…. từ đó dẫn
đến vấn đề chuyển dịch về giới trong cung cầu lao động. Tình trạng công bố giới
tính thai nhi tại các cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan đến chẩn đoán giới tính
thai nhi vẫn tiếp diễn dưới nhiều hình thức trá hình khác nhau.
Tác động về giới của chính sách: Vấn đề trọng nam khinh nữ, bất bình
đẳng giới trong xã hội tiếp tục gia tăng; vị trí, vai trò, quyền lợi nữ giới trong xã
hội chưa được quan tâm đúng mức.
Tác động của thủ tục hành chính: Không ban hành chính sách là chưa
đáp ứng theo sự chỉ đạo từ các cấp lãnh đạo, đặc biệt là các ý kiến chỉ đạo bằng
văn bản của Trung ương; chưa phù hợp với nhu cầu giải quyết các vấn đề bất
cập thực tế đang xảy ra tại địa phương.
Tác động đối với hệ thống pháp luật của chính sách: Không tạo ra được
hành lang pháp lý thuận lợi để các đơn vị chuyên môn triển khai thực hiện
nhiệm vụ chính trị được giao; Không vận dụng được hệ thống ngành dọc từ
tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở đối với mỗi ngành thực hiện đạt nhiệm vụ được giao
về công tác dân số.
2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn.
Kiến nghị chọn thực hiện giải pháp 1.
3. Chính sách nâng cao chất lượng dân số.
3.1. Vấn đề bất cập.
Trong thời gian qua, chất lượng dân số từng bước đã được cải thiện nhưng
hiệu quả đạt được chưa cao, chưa tạo được phong trào lan tỏa, duy trì hành vi
lâu dài. Tuổi thọ bình quân tăng nhưng số năm sống khoẻ mạnh thấp, số người
cao tuổi mắc ít nhất 1 bệnh mãn tính chiếm 87%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em
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còn cao, thể nhẹ cân là 11%, thể thấp còi là 25% (trung bình cứ 4 trẻ thì có 1
trẻ suy dinh dưỡng thấp còi) năm 2019.
Việc tham gia sàng lọc trước sinh, sơ sinh của người dân còn hạn chế về số
lượng. Nguyên nhân do phụ nữ mang thai và gia đình chủ quan, thờ ơ bỏ qua
khám sàng lọc, chẩn đoán dị tật thai nhi, đặc biệt là các sản phụ vùng nông thôn,
thậm chí nhiều thai phụ đi khám thai chỉ với mục đích để biết con trai hay gái.
Số lượng trẻ tham gia sàng lọc sơ sinh xác định mắc bệnh ngày càng cao, cụ thể:
Giai đoạn 2012 – 2020, tỉnh thực hiện sàng lọc sơ sinh được 23.560 trẻ, phát
hiện 347 trường hợp trẻ mắc bệnh, trong đó 323 trẻ thiếu men G6PD, 20 trẻ suy
giáp bẩm sinh, 03 trẻ tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh; trung bình sàng lọc
72 trẻ sinh thì phát hiện 01 trẻ mắc bệnh bẩm sinh.
Nhận thức người dân về các vấn đề nâng cao chất lượng dân số còn rất hạn
chế, chưa chủ động tìm hiểu, thực hành các biện pháp có lợi cho bản thân, gia
đình và xã hội. Một bộ phận lớn người dân, đặc biệt trong các vùng sâu, vùng xa
của tỉnh vẫn còn quan niệm “trời sinh voi sinh cỏ”, khi nào có bệnh thì mới đi
khám, chưa áp dụng các biện pháp dự phòng để được bảo vệ sức khỏe.
3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề.
Mục tiêu chung: Nâng cao nhận thức, chủ động trong toàn dân tham gia
thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dân số, đảm bảo nguồn lực lao động
có chất lượng cho xã hội, phục vụ hiệu quả cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã
hội địa phương trong thời gian tới.
Mục tiêu cụ thể:
- Mục tiêu 1: Tỷ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước
khi kết hôn đạt 70% năm 2025, đến năm 2030 là 90%.
- Mục tiêu 2: Tỷ lệ phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh, tật
bẩm sinh phổ biến nhất đạt 50% năm 2025, đến năm 2030 là 70%.
- Mục tiêu 3: Tỷ lệ trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 loại bệnh bẩm sinh
phổ biến nhất đạt 70% năm 2025, đến năm 2030 là 90%.
- Mục tiêu 4: Tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi vào năm 2025, đến năm 2030
là 75,5; trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 67 năm vào năm 2025,
đến năm 2030 là 68 năm.
- Mục tiêu 5: Chiều cao người Hậu Giang tới 18 tuổi đạt khoảng 168 cm
đối với nam, đạt 157 cm đối với nữ vào năm 2025. Đến năm 2030 chiều cao
người Hậu Giang tới 18 tuổi đạt khoảng 168,5 cm đối với nam, đạt 157,5 cm đối
với nữ.
- Mục tiêu 6: Tiếp tục cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở phụ
nữ mang thai, phụ nữ tuổi sinh đẻ và trẻ em dưới 05 tuổi.
- Mục tiêu 7: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng nhẹ cân < 11%, thấp
còi < 23% năm 2025. Đến năm 2030 tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng nhẹ
cân < 10%, thấp còi < 22%.
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3.3. Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề.
Giải pháp 1:
a) Hỗ trợ chi phí khám sàng lọc trước sinh (siêu âm và xét nghiệm Down,
Edward, Patau, Dị tật ống thần kinh, Thalassemia,…) và sàng lọc sơ sinh (Thiếu
men G6PD, Suy giáp bẩm sinh, Tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh, Điếc bẩm
sinh, Tim bẩm sinh) cho phụ nữ và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, bảo
trợ xã hội; sống tại vùng nhiễm chất độc đioxin, vùng đồng bào dân tộc thiểu số,
vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn theo giá dịch vụ y tế hiện hành.
b) Ngoài các đối tượng được hỗ trợ của Quyết định thì giao Ủy ban nhân
dân cấp huyện thực hiện xã hội hóa sàng lọc trước sinh, sơ sinh đảm bảo theo
chỉ tiêu giao hàng năm.
Giải pháp 2: Không cần ban hành chính sách, hoạt động nâng cao chất
lượng dân số thực hiện lồng ghép với các hoạt động nghiệp vụ dân số định kỳ tại
cộng đồng.
3.4. Đánh giá tác động của giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động
trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.
Giải pháp 1:
Tác động về kinh tế của chính sách: Cần ban hành chính sách, giải pháp
cần đầu tư kinh phí thực hiện, giải quyết được các vấn đề hạn chế trong thực
hiện các giải pháp nang cao chất lượng dân số trong xã hội, tạo ra nguồn lực lao
động có chất lượng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.
Tác động về xã hội của chính sách: Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy
Đảng, chính quyền, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia
thực hiện các chính sách nâng cao chất lượng dân số. Người dân nhận thức được
trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của bản thân đối với sự phát triển của xã hội;
Ý thức người dân được nâng lên, tạo hành vi, duy trì hành vi có lợi cho sức
khỏe, tự giác tham gia các hoạt động nâng cao chất lượng dân số như tham gia
khám sức khỏe tiền hôn nhân trước khi kết hôn; sàng lọc trước sinh, sơ sinh khi
mang thai và sinh con; người cao tuổi tham gia khám sức khỏe định kỳ và mua
BHYT,…. Tạo ra nguồn lao động có chất lượng, giảm gánh nặng bệnh tật cho
gia đình và xã hội, góp phần giảm tỷ lệ nghèo đói, thúc đẩy sự phát triển kinh tế
- xã hội của tỉnh.
Tác động của thủ tục hành chính: Chính sách được ban hành phù hợp với
quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đáp ứng theo sự chỉ đạo từ
các cấp lãnh đạo, đặc biệt là các ý kiến chỉ đạo bằng văn bản của Trung ương;
phù hợp với nhu cầu giải quyết các vấn đề bất cập thực tế đang xảy ra tại địa
phương.
Tác động đối với hệ thống pháp luật của chính sách: Đây là văn bản quy
phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhằm thực hiện nhiệm vụ chính
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trị tại địa phương. Ban hành văn bản là cần thiết, phù hợp, không trái với các
quy định và văn bản đã ban hành trước và hiện tại.
Giải pháp 2:
Tác động về kinh tế của chính sách: Không ban hành chính sách, không
cần đầu tư kinh phí thực hiện; không triển khai được các giải pháp để giải quyết
các vấn đề bất cập về chất lượng dân số mà địa phương đang gặp phải. Trong
thời gian tới, các vấn đề bất cập về chất lượng dân số tiếp tục gia tăng theo chiều
hướng bất lợi cho địa phương.
Tác động về xã hội của chính sách: Không tác động, thay đổi và duy trì
được hành vi tham gia thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dân số cho
người dân. Từ đó, tăng nguy cơ thai phụ, trẻ sơ sinh mắc các bệnh, tật bẩm sinh
không được phát hiện, không được hỗ trợ điều trị kịp thời; thể lực, tầm vóc
người dân khộng đảm bảo theo tiêu chuẩn, trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng,
người cao tuổi không được chăm sóc y tế và nguy cơ mắc nhiều bệnh cùng lúc
nhưng không được phát hiện điều trị kịp thời, dẫn đến gánh nặng bệnh tật cho cá
nhân, gia đình và xã hội; tăng tỷ lệ nghèo đói, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn
nhân lực lao động, kiềm chế sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tác động của thủ tục hành chính: Không ban hành chính sách là chưa
đáp ứng theo sự chỉ đạo từ các cấp lãnh đạo, đặc biệt là các ý kiến chỉ đạo bằng
văn bản của Trung ương; chưa phù hợp với nhu cầu giải quyết các vấn đề bất
cập thực tế đang xảy ra tại địa phương. Không xây dựng được mạng lưới phục
vụ mục tiêu nâng cao chất lượng cho người dân tại cộng đồng.
Tác động đối với hệ thống pháp luật của chính sách: Không tạo ra được
hành lang pháp lý thuận lợi để các đơn vị chuyên môn triển khai thực hiện
nhiệm vụ chính trị được giao; Không vận dụng được hệ thống ngành dọc từ
tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở đối với mỗi ngành thực hiện đạt nhiệm vụ được giao
về công tác dân số.
3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn.
Kiến nghị chọn giải pháp 1.
4. Chính sách hỗ trợ cho cộng tác viên dân số.
4.1. Vấn đề bất cập.
Hiện nay, toàn tỉnh có 1.452 cộng tác viên, bao phủ toàn bộ các ấp, khu
vực trong tỉnh, chủ yếu là người cao tuổi, đây là những người có tâm, nhiệt
huyết, có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng xã hội, phụ trách triển khai thực
hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu dân số và phát triển tại cộng đồng và nhiều nhiệm vụ
khác do Trạm Y tế, UBND xã phân công thêm như công tác phòng chống sốt
xuất huyết, phòng chống tay – chân – miệng,…. Bên cạnh đó, việc vận hành kho
dữ liệu điện tử tuyến huyện, tỉnh phải phụ thuộc rất lớn vào việc thu thập số liệu
biến động dân cư từ cộng đồng, nguồn số liệu này do cộng tác viên rà soát,
thống kê, cập nhật định kỳ mỗi tháng. Đến nay, kết quả thực hiện các chỉ tiêu về
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công tác dân số và phát triển của tỉnh trong thời gian qua thì phải kể đến sự đóng
góp to lớn của lực lượng này. Bên cạnh đó, kể từ khi dịch bệnh Covid - 19 xảy
ra, thì cộng tác viên dân số phải đảm nhận thêm nhiệm vụ tham gia công tác
phòng, chống dịch bệnh theo sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh. Kết quả thu
thập các thông tin, báo cáo kịp thời số liệu, phối hợp truy vết các trường hợp
khẩn cấp,… tất cả kết quả đạt được đã đóng góp lớn vào kết quả giữ vững các
phòng tuyến phòng, chống dịch bệnh tại địa phương cho đến nay.
Tuy nhiên, với khối lượng công việc lớn, đòi hỏi tính liên tục, nhu cầu về
chất lượng công việc, lực lượng cộng tác viên biến động do nghỉ việc thì rất khó
kiếm người khác thay thế, nếu có thì cũng là người cao tuổi, còn người trẻ thì
không tham gia hoạt động do thù lao quá thấp, áp lực công việc lớn, không có
những chính sách hỗ trợ để phát triển, công cụ hỗ trợ làm việc thiếu thốn,… Bên
cạnh đó, khi chuyển trọng tâm chính sách từ dân số - kế hoạch hóa gia đình sang
dân số và phát triển thì nhiệm vụ cộng tác viên dân số phải đảm nhận là rất lớn.
Cụ thể, tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số được quy định cụ thể tại
Thông tư 02/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế vừa được ban hành, cụ thể:
- Cộng tác viên dân số có trách nhiệm cùng nhân viên y tế ấp, khu vực và
cộng tác viên các chương trình khác trên địa bàn tuyên truyền, vận động về công
tác dân số, vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong
địa bàn quản lý.
- Trực tiếp tuyên truyền, vận động, tư vấn về dân số cho người dân trong
địa bàn đảm nhiệm.
+ Cung cấp bao cao su, viên uống tránh thai đến từng hộ gia đình theo
quy định; thực hiện tiếp thị, tiếp thị xã hội, xã hội hóa sản phẩm chăm sóc sức
khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và dịch vụ về dân số theo quy định.
- Kiểm tra, theo dõi việc duy trì thực hiện các nội dung về dân số của các
hộ gia đình tại địa bàn quản lý.
- Thực hiện chế độ ghi chép ban đầu, thu thập số liệu, lập báo cáo định kỳ
và đột xuất về dân số theo quy định hiện hành; cung cấp số liệu cho Trạm Y tế
cấp xã, lập các sơ đồ và biểu đồ, quản lý số hộ gia đình về dân số tại địa bàn
quản lý.
+ Bảo quản và sử dụng các tài liệu (sổ sách, biểu mẫu báo cáo...) liên
quan đến nhiệm vụ được giao.
- Tham dự giao ban cộng tác viên dân số hằng tháng do Trạm Y tế cấp xã
tổ chức để phản ánh tình hình và báo cáo kết quả hoạt động dân số của địa bàn
được giao quản lý.
- Tham dự các lớp tập huấn do cơ quan có thẩm quyền tổ chức.
- Phát hiện và đề xuất với cán bộ theo dõi công tác dân số cấp xã, cán bộ
thuộc Trạm Y tế cấp xã các vấn đề cần thực hiện về dân số tại địa bàn quản lý.
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- Thực hiện nhiệm vụ khác về dân số do trưởng Trạm Y tế xã hoặc Chủ
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.
Với khối lượng công việc đảm nhận theo quy định của Trung ương, sự
phân công nhiệm vụ thêm của địa phương, nhu cầu về chất lượng thực hiện công
việc hiện nay về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, nhiệm vụ dân số
và phát triển thì việc ban hành chính sách hỗ trợ lực lượng cộng tác viên dân số
là việc làm cần thiết.
4.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề.
Mục tiêu: Đảm bảo quyền lợi cơ bản cho lực lượng cộng tác viên trong
thực hiện nhiệm vụ được giao về vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban
đầu cho nhân dân và quyền lợi được bảo vệ sức khỏe, từ đó góp phần ổn định
đội ngũ và an tâm công tác, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu được
giao.
4.3. Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề.
Giải pháp 1:
a) Trang bị phương tiện làm việc theo Thông tư số 02/2021/TT-BYT cho
cộng tác viên dân số.
b) Cộng tác viên dân số thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu về vận động đối tượng
tham gia thực hiện sàng lọc trước sinh, sơ sinh; người cao tuổi tham gia khám
sức khỏe định kỳ, mua bảo hiểm y tế hộ gia đình (người từ 60 - 79 tuổi). Hình
thức khen thưởng là giấy khen Chủ tịch UBND cấp huyện kèm theo tiền thưởng
800.000 đồng/cộng tác viên.
Giải pháp 2: Không cần ban hành chính sách, các chế độ của cộng tác viên
như cũ.
4.4. Đánh giá tác động của giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động
trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.
Giải pháp 1:
Tác động về kinh tế của chính sách: Chính sách cần bổ sung kinh phí
thực hiện, vấn đề về quyền lợi, chính sách cho cộng tác viên được đảm bảo thực
hiện tốt.
Tác động về xã hội của chính sách: Tạo được sự an tâm, nhiệt huyết, ổn
định đội ngũ cộng tác viên tại cộng đồng, thu hút được lực lượng trẻ tuổi, có
trình độ học vấn theo quy định tham gia hoạt động. Cộng tác viên tích cực tham
gia thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn trong công tác nghiệp vụ
dân số và phát triển, đặc biệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tại
cộng đồng trong thời gian tới.
Tác động của thủ tục hành chính: Chính sách được ban hành phù hợp với
quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đáp ứng theo sự chỉ đạo từ
các cấp lãnh đạo, đặc biệt là các ý kiến chỉ đạo bằng văn bản của Trung ương;
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phù hợp với nhu cầu giải quyết các vấn đề bất cập về bảo vệ quyền lợi chính
đáng cho cộng tác viên.
Tác động đối với hệ thống pháp luật của chính sách: Đây là văn bản quy
phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhằm triển khai các giải pháp
bảo vệ quyền lợi cộng tác viên, góp phần rất lớn trong hoàn thành các chỉ tiêu
chuyên nganh và công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới. Ban hành
văn bản là cần thiết, phù hợp, không trái với các quy định và văn bản đã ban
hành trước và hiện tại.
Giải pháp 2:
Tác động về kinh tế của chính sách: Không cần bổ sung kinh phí thực
hiện, các vấn đề về quyền lợi của cộng tác viên không được bảo vể và giải quyết
thỏa đáng.
Tác động về xã hội của chính sách: Không tạo được sự an tâm, gây bất
mãn, không ổn định được đội ngũ cộng tác viên tại cộng đồng; dẫn đến không
triển khai hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ, không thực hiện đạt các chỉ tiêu về
dân số và phát triển theo sự chỉ đạo từ Trung ương, Tỉnh ủy và UBND giao.
Công tác phòng, chống dịch bệnh gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian tới,
không rà soát thường xuyên tại cộng đồng nên không kịp thời phát hiện người từ
địa phương khác về địa phương.
Tác động của thủ tục hành chính: Không ban hành chính sách là chưa
đáp ứng theo sự chỉ đạo từ các cấp lãnh đạo, đặc biệt là các ý kiến chỉ đạo bằng
văn bản của Trung ương; chưa phù hợp với nhu cầu giải quyết các vấn đề bất
cập về chính sách cho lực lượng cộng tác viên.
Tác động đối với hệ thống pháp luật của chính sách: Không tạo ra được
hành lang pháp lý thuận lợi để các đơn vị chuyên môn triển khai thực hiện
nhiệm vụ chăm lo quyền lợi cho lực lượng cộng tác viên.
4.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn.
Kiến nghị lựa chọn giải pháp 1
III. Kinh phí
Kinh phí thực hiện Quyết định này được đảm bảo từ ngân sách cấp tỉnh,
huyện, xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.
Tổng kinh phí thực hiện trong 01 năm là: 5.996.440.000 đồng (năm tỷ chín
trăm chín mươi sáu triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đồng), trong đó:
+ Cấp tỉnh: 4.184.800.000 đồng (bốn tỷ một trăm tám mươi bốn ngàn tám
trăm ngàn đồng).
+ Cấp huyện: 1.881.640.000 đồng (một tỷ tám trăm tám mươi mốt triệu sáu
trăm bốn mươi ngàn đồng).
(Đính kèm phụ lục dự toán kinh phí thực hiện)
IV. Tổ chức lấy ý kiến
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1. Phương pháp lấy ý kiến: Đăng cổng thông tin điện tử tỉnh.
2. Cơ quan: Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố
và các đối tượng chịu sự tác động của chính sách này.
3. Tiếp thu, tổng hợp, giải trình ý kiến đóng góp của các cơ quan, đối tượng
liên quan.
V. Giám sát và đánh giá
Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách: Các sở ngành liên
quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Cơ quan giám sát đánh giá việc thi hành chính sách: Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trên đây là báo cáo đánh giá tác động các chính sách xây dựng Quyết định
quy định một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực
hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang của Sở Y tế kính gửi Sở Tư
pháp thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành Quyết định
trong tháng 12 năm 2021./.
(Đính kèm phụ lục kinh phí chi tiết).
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- Chi cục Dân số-KHHGĐ;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

UBND TỈNH HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2730/SYT-TCHC

Hậu Giang, ngày 08 tháng 11 năm 2021

V/v đăng tải và xin ý kiến góp ý dự
thảo văn bản quy phạm pháp luật

Kính gửi:
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể, Mặt trận tổ quốc Việt
Nam tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố;
- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; các Bệnh viện,
Chi cục, Trung tâm trực thuộc Sở Y tế.
Căn cứ 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;
Căn cứ 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;
Căn cứ Thông tư 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế về Quy định
tiêu chuẩn, nhiệm vụ cộng tác viên dân số.
Căn cứ Công văn số 2395/UBND-NCTH ngày 02 tháng 11 năm 2021 của
UBND tỉnh Hậu Giang về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
Thực hiện trình tự, thủ tục về tham mưu xây dựng ban hành văn bản quy phạm
pháp luật của UBND tỉnh, Sở Y tế đã dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Quyết định ban
hành một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt
công tác dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Căn cứ quy định về tổ chức lấy ý kiến góp ý văn bản quy phạm pháp luật, Sở
Y tế đề nghị:
1. Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Quyết
định ban hành một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực
hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang lên Cổng Thông tin Điện tử của
UBND tỉnh Hậu Giang trong thời hạn ít nhất là 30 ngày (kể từ ngày văn bản được
đăng tải) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân và nhân dân tham gia ý kiến góp ý.
2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, UBND
huyện, thị xã, thành phố, Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn
vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế nghiên cứu cho ý kiến góp ý bằng văn bản trong thời
hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được các dự thảo văn bản nêu trên.
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Văn bản góp ý của các tổ chức, cơ quan, đơn vị xin gửi về Sở Y tế trước ngày
19/11/2021 (thông qua Chi cục Dân số - KHHGĐ, địa chỉ: khu vực 4, phường V,
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, qua Email: kiennhandshg88@gmail.com, điện
thoại: 0943.179.001, Đ/c Nhẫn để tổng hợp). Trường hợp các cơ quan, đơn vị sau
khi nghiên cứu nếu thống nhất với dự thảo cũng xin vui lòng phúc đáp bằng văn bản
để Sở Y tế có cơ sở tổng hợp trình thẩm định, phê duyệt và bàn hành văn bản để
triển khai thực hiện.
(Đính kèm file dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Quyết định ban hành một số chính sách
khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa
bàn tỉnh Hậu Giang; các văn bản dự thảo cũng được đăng tải trên Trang thông tin
điện tử Sở Y tế, Mục “Văn bản dự thảo”).
Rất mong nhận được sự phối hợp góp ý của các tổ chức, cơ quan, đơn vị để
Sở Y tế tổng hợp, hoàn chỉnh văn bản trình UBND tỉnh ban hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;
- Đăng CTTĐT Sở Y tế;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Giang

