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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/2014/NQ-HðND8

Thủ Dầu Một, ngày 24 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Về chế ñộ hỗ trợ ñối với công tác dân số - kế hoạch hóa gia ñình
trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2013/2011/Qð-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai
ñoạn 2011 - 2020;
Sau khi xem xét Tờ trình số 1995/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2014 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về chế ñộ hỗ trợ ñối với công tác dân số - kế hoạch hóa gia ñình
trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 08/BC-HðND ngày 04 tháng 7
năm 2014 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phê chuẩn chế ñộ hỗ trợ ñối với công tác dân số - kế hoạch hóa gia ñình
trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:
Ngoài khoản chi hỗ trợ theo quy ñịnh của Trung ương, hàng năm từ nguồn ngân
sách ñịa phương sẽ hỗ trợ thêm cho các hoạt ñộng dân số - kế hoạch hóa gia ñình,
gồm:
1. Hỗ trợ người ñình sản (triệt sản) và cơ sở y tế thực hiện dịch vụ ñình sản:
a) Người thực hiện ñình sản (triệt sản): 200.000 ñồng/trường hợp;
b) Cơ sở y tế thực hiện ñình sản (triệt sản): 100.000 ñồng/trường hợp;
c) Kíp phẫu thuật ñình sản (triệt sản): 80.000 ñồng/trường hợp.
2. Hỗ trợ cho cộng tác viên dân số (01 cộng tác viên phụ trách từ 150 hộ -250
hộ) theo từng khu vực:

