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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với  

cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Nam Định 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 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 Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số; 

Theo đề nghị của Sở Y tế tỉnh Nam Định tại Tờ trình số 141/TTr-SYT ngày 

12/7/2022 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 841/BC-STP ngày 

07/7/2022 về việc quy định quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với cộng 

tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác 

viên dân số trên địa bàn tỉnh Nam Định như sau: 

1. Tiêu chuẩn tuyển chọn vào làm cộng tác viên dân số: Cộng tác viên dân số 

phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 02/2021/TT- 

BYT ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên 

dân số. 

2. Quy trình tuyển chọn cộng tác viên dân số: 

a) Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Trạm Y tế xã) chủ trì, 

phối hợp với cán bộ làm công tác dân số, gia đình và trẻ em cấp xã; Trưởng ban công 

tác mặt trận; Trưởng thôn (xóm), tổ dân phố lựa chọn người đủ tiêu chuẩn theo khoản 

1 Điều này, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã.  

b) Trên cơ sở đề nghị của Trạm Y tế xã, Ủy ban nhân dân cấp xã lập đề nghị 

tuyển chọn cộng tác viên dân số của địa phương mình, trình Trung tâm Y tế cấp huyện.  

c) Trung tâm Y tế cấp huyện tổng hợp danh sách đề nghị, báo cáo Ủy ban nhân 

dân cấp huyện (qua Phòng Y tế cấp huyện), đồng thời trình Giám đốc Sở Y tế xem 

xét, phê duyệt danh sách những người được tuyển chọn vào làm cộng tác viên dân số. 

3. Hợp đồng trách nhiệm với cộng tác viên dân số. 

Trên cơ sở danh sách những người được tuyển chọn vào làm cộng tác viên dân 

số do Giám đốc Sở Y tế phê duyệt, Trung tâm Y tế cấp huyện thực hiện ký hợp 

đồng trách nhiệm với cộng tác viên dân số theo quy định của Bộ Luật lao động. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/8/2022. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nam Định, Giám đốc các sở: Y tế, Nội 

vụ, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Y tế; 

- Bộ  Nội vụ; 

- Bộ Tư pháp (Cục KTrVBQPPL); 

- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP7, VP8. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Lê Đoài 

 

 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-25T16:45:15+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Chu Thị Hồng Loan<chuhongloan@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-27T11:04:49+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Lê Đoài<tranledoai@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-27T11:11:15+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-27T11:11:22+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-27T11:11:38+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




