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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ HAI  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

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 163/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW 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 Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31tháng 12 năm 2017 của Chính 

phủ Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 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; 

Căn cứ Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 537/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp 

các vùng, đối tượng đến năm 2030; 

DỰ THẢO lần 2 
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Căn cứ Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến 

năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 1848/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất 

lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030;  

Căn cứ Quyết định số 1999/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị 

một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 2259/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông 

tin chuyên ngành dân số đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh 

giai đoạn 2016-2025; 

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ 

máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển 

các cấp; 

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-TTg ngày 01tháng 4 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội 

ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2021-2030. 

Căn cứ Kế hoạch số 130-KH/TU ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Tỉnh Ủy Lào 

Cai về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của  Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII " về công tác dân số trong tình hình mới”; 

Căn cứ Đề án số 07-ĐA-TU ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Tỉnh ủy Lào 

Cai về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số tỉnh 

Lào Cai trong tình hình mới, giai đoạn 2020-2025; 

Xét Tờ trình số    /TTr-UBND ngày    tháng   năm 2021; Báo cáo thẩm tra 

số    /BC-BVHXH  ngày  tháng  năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 

thẩm tra dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ công tác dân số và phát triển 

tỉnh Lào Cai và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định về Chính sách thực 

hiện công tác dân số và phát triển tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng 

dẫn tổ chức thực hiện nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng 

nhân dân tỉnh theo quy định. 
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Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, các Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện 

Nghị quyết này. 

Điều 4. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND ngày 

04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc kéo dài thời 

gian thực hiện Nghị quyết số 90/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016  

về chính sách hỗ trợ công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, kỳ 

họp thứ  hai thông qua ngày.... tháng .... năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 01 năm 2022./. 

 
Nơi nhận:                                                                                       
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Các bộ: Y tế, Nội vụ, KH&ĐT, Tài chính;  
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Tổng cục DS-KHHGĐ; 
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;  
- Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Các Ban HĐND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 
- UB MTTQ và các tổ chức, đoàn thể tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Văn phòng HĐND tỉnh; 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Báo Lào Cai; Công báo tỉnh; 
- Lưu VT, TH.                                                                                                 

 CHỦ TỊCH 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

QUY ĐỊNH 

Chính sách thực hiện công tác dân số và phát triển  

tỉnh Lào Cai giai  đoạn 2022-2025 

(Kèm theo Nghị quyết số    /2021/NQ-HĐND ngày   tháng   năm 2021 

 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)  

 

Điều 1: Mục đích, quan điểm thực hiện chính sách  

1. Mục đích 

Quán triệt đầy đủ toàn bộ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp  

Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; chuyển 

trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hoá gia đình sang dân số và phát triển, 

phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu trong công tác dân số giai đoạn 

2021-2025 và đến năm 2030. 

2. Quan điểm 

- Thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân 

dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về tiếp tục chuyển trọng tâm chính 

sách từ tập trung vào kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết toàn diện các vấn đề 

quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số trong mối quan hệ hữu cơ với 

phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; 

- Trên cơ sở chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của Lào Cai ban hành Nghị 

quyết về công tác dân số để đạt được các mục tiêu nhiệm vụ trong công tác dân số; 

- Sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong xã hội đáp ứng cung cấp đầy đủ 

các dịch vụ thuộc lĩnh vực dân số; ưu tiên khuyến khích người nghèo, cận nghèo; 

người dân tộc thiểu số cư trú tại các xã khu vực III, khu vực II, các thôn đặc biệt 

khó khăn tại các xã khu vực I được hưởng hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước 

khi thực hiện các dịch vụ dân số; 

- Khuyến khích, tạo điều kiện để các cơ sở y tế trong và ngoài công lập, 

các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân trong xã hội đều có thể tham gia cung cấp 

dịch vụ, cung ứng phương tiện tránh thai, hàng hóa hỗ trợ sinh sản thuộc lĩnh 

vực dân số theo quy định của pháp luật;  

- Đẩy nhanh quá trình xã hội hóa trong tổ chức cung cấp các dịch vụ thuộc 

lĩnh vực dân số; đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân tự nguyện tham gia 

thực hiện các dịch vụ thuộc lĩnh vực dân số nhằm nâng cao chất lượng dân số.  
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Điều 2: Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết quy định về chính sách thực hiện công tác dân số và phát triển 

tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025, gồm: 

1. Quy định cơ quan, tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực 

dân số; 

2. Quy định đối tượng, địa bàn thực hiện dịch vụ thuộc lĩnh vực dân số; 

3. Quy định danh mục, định mức thanh toán một số dịch vụ thuộc lĩnh vực 

dân số; 

4. Quy định kinh phí tổ chức thực hiện công tác dân số.  

  Khi các văn bản là căn cứ, viện dẫn để áp dụng thực hiện Nghị quyết này 

được sửa đổi, bổ xung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo văn bản 

sửa đổi bổ xung hoặc thay thế.  

 Các chính sách về dân số khác không có trong quy định tại Nghị quyết 

này thì được thực hiện theo quy định hiện hành.    

Điều 3. Đối tượng áp dụng 

 Công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai; các cơ quan, tổ chức 

đơn vị cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách công tác dân số trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai.     

Điều 4: Quy định cơ quan, tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ thuộc 

lĩnh vực dân số  

1. Các cơ quan, đơn vị trong hệ thống y tế - dân số công lập theo chức năng 

nhiệm vụ được giao, tổ chức cung cấp phương tiện tránh thai, sản phẩm, hàng hóa 

và dịch vụ dân số theo hình thức dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước và theo hình thức xã hội hóa. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành danh mục, giá dịch 

vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực dân số và đảm bảo ngân 

sách Nhà nước để tổ chức cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo hình thức giao 

nhiệm vụ; 

3. Các trạm y tế xã, phường, thị trấn được phép sử dụng nguồn thu từ phí 

dịch vụ thuộc lĩnh vực dân số chi khuyến khích cho cán bộ trực tiếp cung cấp dịch 

vụ (sau khi đã trừ hết các chi phí trực tiếp cho tổ chức, thực hiện dịch vụ đó). Hàng 

năm, không khấu trừ vào định mức chi thường xuyên và tiền lương của các trạm 

y tế xã, phường thị trấn từ nguồn thu phí dịch vụ thuộc lĩnh vực dân số.   

4. Hướng dẫn, tạo điều kiện để các cơ sở y tế ngoài công lập; các tổ chức, 

công ty tư nhân, các cơ sở bán lẻ thuốc và cá nhân có đủ điều kiện kinh doanh 

hành nghề theo quy định của pháp luật tham gia cung cấp phương tiện tránh thai, 

sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ dân số theo hình thức xã hội hóa. 
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Điều 5: Quy định đối tượng, địa bàn thực hiện dịch vụ thuộc lĩnh vực 

dân số 

- Người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai; 

người dân tộc thiểu số cư trú tại các xã khu vực III, xã khu vực II và các thôn 

đặc biệt khó khăn của xã khu vực I được hỗ trợ thanh toán chi phí dịch vụ thuộc 

lĩnh vực dân số từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 6 của Nghị 

quyết này.  

- Khuyến khích, tạo điều kiện để các đối tượng còn lại là công dân cư trú 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai thực hiện các dịch vụ thuộc lĩnh vực dân số theo hình 

thức xã hội hóa (chi phí dịch vụ do người dân tự chi trả theo mức phí được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt). 

Điều 6: Quy định danh mục, mức hỗ trợ thanh toán một số dịch vụ 

thuộc lĩnh vực dân số 

Quy định danh mục, mức hỗ trợ thanh toán một số dịch vụ cơ bản, thiết 

yếu thuộc lĩnh vực dân số, nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu trong công 

tác dân số giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030.  

Mức hỗ trợ thanh toán dịch vụ thuộc lĩnh vực dân số tương đương với chi 

phí trực tiếp để tổ chức, thực hiện dịch vụ theo quy định hiện hành (chưa bao 

gồm tiền lương và khấu hao tài sản). Gồm 4 mục, 18 dịch vụ, cụ thể là:  

1. Quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại cộng đồng: 

a) Khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi: 27.500 đồng/ca; 

b) Khám chữa bệnh cho người cao tuổi cô đơn bệnh nặng tại hộ gia đình: 

63.000 đồng/ca; 

c) Vận chuyển cấp cứu người cao tuổi cô đơn bệnh nặng đến cơ sở y tế: 

70.000 đồng/ca. 

2. Dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, cung cấp phương tiện tránh thai 

a) Khám và điều trị phụ khoa thông thường: 72.000 đồng/ca; 

b) Đặt hoặc tháo dụng cụ tử cung (chưa bao gồm phương tiện tránh thai): 

222.000 đồng/ca; 

c) Tiêm thuốc tránh thai (chưa bao gồm phương tiện tránh thai): 45.500 

đồng/ca; 

d) Cấy hoặc tháo cấy thuốc tránh thai (chưa bao gồm phương tiện tránh 

thai): 440.000 đồng/ca; 

đ) Đình sản nam: 1.525.900 đồng/ca; 

e) Đình sản nữ: 4.092.000 đồng/ca; 

g) Điều trị tai biến, mang thai ngoài ý muốn (do sử dụng biện pháp tránh 

thai lâm sàng thất bại) thanh toán theo chi phí thực tế tối đa: 3.766.000 

đồng/ca; 
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g) Cung cấp phương tiện tránh thai, gồm: 

- Dụng cụ tử cung: 9.450 đồng/chiếc; 

- Thuốc cấy tránh thai: 260.000 đồng/chiếc; 

- Thuốc tiêm tránh thai: 25.935 đồng/lọ; 

- Viên uống tránh thai tổng hợp: 4.757 đồng/vỉ;  

- Viên uống tránh thai đơn thuần: 5.633 đồng/vỉ. 

3. Khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc thalassemia 

a) Khám sức khỏe trước kết hôn cho thanh niên, vị thành niên tại trạm y 

tế; 27.500 đồng/ca; 

b) Sàng lọc thalassemia cho thanh niên, vị thành niên trước kết hôn:  

- Thực hiện các xét nghiệm (Tổng phân tích tế bào máu, định lượng huyết 

thanh, Ferritin) để tìm ra đối tượng có nguy cơ cao: 180.000 đồng/ca (lấy mẫu, vẫn 

chuyển mẫu, xét nghiệm). 

- Thực hiện điện di huyết sắc tố xác định người mang gen bệnh tan máu bẩm 

sinh (30% số người đã thực hiện Tổng phân tích tế bào máu, định lượng huyết thanh, 

Ferritin): 541.500 đồng/ca (gồm: Bộ mấu giấy thấm 29.000 đồng, xét nghiệm 

500.000 đồng, vận chuyển mẫu 12.500 đồng).  

- Chuyển trả kết quả cho người thực hiện xét nghiệm: 10.000 đồng/ca. 

4. Tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh 

a) Sàng lọc trước sinh bằng phương pháp siêu âm 3 bệnh phổ biến là: Hội 

chứng Edward, hội chứng Down, hội chứng Pautau (2 lần/thai kỳ): 87.800 

đồng/ca; 

b) Sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia trước sinh cho phụ nữ 

mang thai: 

- Thực hiện các xét nghiệm (Tổng phân tích tế bào máu, định lượng huyết 

thanh, Ferritin) để tìm ra đối tượng có nguy cơ cao: 180.000 đồng/ca (lấy mẫu, vẫn 

chuyển mẫu, xét nghiệm). 

- Thực hiện điện di huyết sắc tố xác định người mang gen bệnh tan máu bẩm 

sinh (30% số người đã thực hiện Tổng phân tích tế bào máu, định lượng huyết thanh, 

Ferritin): 541.500 đồng/ca (gồm: Bộ mấu giấy thấm 29.000 đồng, xét nghiệm 

500.000 đồng, vận chuyển mẫu 12.500 đồng).  

- Chuyển trả kết quả cho người thực hiện xét nghiệm: 10.000 đồng/ca. 

c) Sàng lọc sơ sinh bằng phương pháp xét nghiệm mẫu máu khô 03 bệnh 

di truyền phổ biến (Thiếu men G6PD, suy giáp trạng bẩm sinh, tăng sản thượng 

thận bẩm sinh): 300.000 đồng/ca; 

d) Sàng lọc sơ sinh bệnh khiếm thính bẩm sinh: 54.800 đồng/ca. 

đ) Sàng lọc sơ sinh bệnh tim bẩm sinh: 34.500 đồng/ca.  
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Điều 7: Quy định kinh phí tổ chức thực hiện công tác dân số  

1. Chi hỗ trợ thù lao cộng tác viên dân số tại tổ dân phố, thôn chưa có nhân 

viên y tế hoạt động: Định mức 1/4 mức lương cơ sở/người/tháng (372.000 đồng);  

2. Chi đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác dân 

số các cấp 

a) Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cộng tác viên dân số 01                

lớp/huyện, thị xã, thành phố/năm: 25.700.000 đồng/lớp. 

b) Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức y tế - dân số tuyến 

huyện, xã 01 lớp/huyện, thị xã, thành phố/năm: 12.100.000 đồng/lớp. 

3. Chi tập huấn, hướng dẫn cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các  

cá nhân hành nghề, kinh doanh trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe 

nhân dân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia cung cấp phương 

tiện tránh thai, sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ dân số theo hình thức xã hội hóa; 

9.600.000 đồng/lớp/năm. 

4. Truyền thông vận động nhân dân, tổ chức thực hiện chính sách dân số   

bằng các hình thức, gồm các hoạt động: 

a) Truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng: 150 triệu đồng/năm: 

Xây dựng chuyên trang chuyên mục phát thanh tiếng Việt về dân số và phát triển 

47.000.000 đồng/năm; Chuyên trang, chuyên mục tiếng Mông, Dao, Giáy 

72.000.000 đồng/năm; tuyên truyền trên Báo Lào Cai 10.000.000 đồng/năm; tuyên 

truyền trên Báo gia đình và xã hội 10.000.000 đồng/năm.             

b) Truyền thông hưởng ứng các sự kiện về dân số: 90.000.000 đồng/năm. 

c) Tổ chức Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ tại vùng 

đặc biệt khó khăn: Hỗ trợ vận chuyển trang thiết bị cho đội lưu động 500.000 

đồng/xã/năm. 

d) Tổ chức hội thi tại các trường học (mỗi năm 03 trường): 10.000.000 

đồng/trường/năm. 

đ) Hoạt động tư vấn ngoại khóa (04 trường/huyện,thị xã, thành phố/năm): 

5.000.000 đồng/trường/năm.  

5. Chi tổ chức các mô hình câu lạc bộ thực hiện tốt công tác dân số, cụ thể là: 

a) Duy trì Mô hình tư vấn khám sức khỏe trước kết hôn: 2.000.000 

đồng/xã/năm; Triển khai mới Mô hình: 12.720.000 đồng/xã/năm; Tài liệu truyền 

thông 69.000.000 đồng/4 năm. Mỗi năm mở rộng 05 xã. 

b) Duy trì Mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi: 2.000.000 đồng/xã/năm; 

Triển khai mới Mô hình: 12.720.000 đồng/xã/năm; Tài liệu truyền thông 60.000.000 

đồng/4 năm. Mỗi năm mở rộng 15 xã, riêng năm 2025 mở rộng 16 xã. 

c) Duy trì Mô hình giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống:  

2.000.000 đồng/xã /năm; Triển khai mới mô hình: 12.720.000 đồng/xã/năm; Bộ 

tranh vải tuyên truyền 20.000.000 đồng/4 năm. Mỗi năm mở rộng 05 xã.  
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d) Duy trì hoạt động Đề án giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh: 

Duy trì Đề án giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh: 2.000.000 

đồng/xã/năm tại 99 xã. 

6. Khuyến khích các tập thể, cộng đồng thực hiện tốt chính sách dân số: 

a) Đối với xã không có người vi phạm chính sách dân số sinh con thứ 3 trở 

lên, mức thưởng như sau: 03 năm liên tục: 3.000.000 đồng; 05 năm liên tục: 

5.000.000 đồng. Tối đa không quá 01 xã/huyện, thị xã, thành phố/năm. 

 b) Đối với thôn không có người vi phạm chính sách sinh con thứ 3 trở 

lên, mức thưởng như sau: 03 năm liên tục: 1.000.000 đồng; 05 năm liên tục: 

2.000.000 đồng. Tối đa không quá 02 thôn/huyện, thị xã, thành phố/năm. 

Điều 8: Nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện chính sách 

1. Ngân sách Nhà nước: Nguồn ngân sách địa phương; nguồn ngân sách 

trung ương bổ xung có mục tiêu và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có). 

2. Nguồn Xã hội hóa (chi phí dịch vụ thuộc lĩnh vực dân số do người dân chi trả 

theo giá dịch vụ của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt)./.  
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