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BÁO CÁO 

Đánh giá tác động của Nghị quyết quy định về Chính sách  

thực hiện công tác dân số và phát triển tỉnh Lào Cai 

 

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 
 

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN 

1. Bối cảnh xây dựng chính sách 

Công tác dân số là một trong trong các yếu tố hàng đầu tác động trực tiếp 

đến kinh tế - xã hội. Dân số trong độ tuổi lao động chính là lực lượng sản xuất 

chủ yếu tạo ra mọi của cải, các giá trị văn hóa và tinh thần, là yếu tố cơ bản của 

tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng. Chính vì 

vây cần có sự đầu tư nguồn lực mạnh mẽ bởi dân số vừa là mục tiêu vừa là động 

lực phát triển bền vững. Theo Liên hợp quốc nếu đầu tư 1USD cho dân số thì 

chúng ta sẽ tiết kiệm được 31 USD cho các dịch vụ xã hội cơ bản, điều đó cho 

thấy giá trị của việc đầu tư đúng đắn vào công tác dân số đã được thế giới đánh 

giá một cách khoa học, cơ bản và rõ ràng.  

Năm 2009, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Nghị quyết số 

12/2009/NQ-HĐND ngày 13/7/2009 về việc phê chuẩn chính sách hỗ trợ công 

tác dân số-kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2009-2015, trong đó 

ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí đối với đội ngũ làm công tác dân số-kế hoạch hóa 

gia đình, cụ thể: Phụ cấp cho cán bộ chuyên trách dân số chưa được tuyển dụng 

là 125.000 đồng/người/tháng; Cộng tác viên dân số ở thôn, bản chưa có nhân 

viên y tế thôn bản là 115.000 đồng/người/tháng. Hỗ trợ đối với dịch vụ dân số-

kế hoạch hóa gia đình cho: Mổ triệt sản là 136.000 đồng/ca; nạo hút thai do vỡ 

kế hoạch cho đối tượng là những người thuộc hộ nghèo, cận nghèo đã có 2 con 

trở lên là 100.000 đồng/ca; hỗ trợ khám và điều trị phụ khoa thông thường trong 

chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình 12.000 đồng/ca. Khuyến khích các xã, 

phường trong năm thực hiện tốt chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình 

3.000.000 đồng/xã/năm, tối đa không quá 01 xã/huyện/thành phố/năm. Năm 

2015, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Nghị quyết số 36/2015/NQ-

HĐND ngày 11/12/2015 về Chính sách hỗ trợ công tác dân số và kế hoạch hóa 

gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020; sau đó được thay thế bằng Nghị 

quyết số 90/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 về chính sách hỗ trợ công tác 

dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020. Đến năm 

2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Nghị quyết số 33/2020/NQ-
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HĐND ngày 04/12/2020 về việc Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 

90/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

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

bàn tỉnh Lào Cai, trong đó: Chi thù lao cho cộng tác viên dân số tại các tổ dân 

phố (không có nhân viên y tế) 100.000 đồng/người/tháng. Hỗ trợ chi dịch vụ kế 

hoạch hóa gia đình, xử lý tai biến do sử dụng biện pháp tránh thai, thực hiện 

dịch vụ sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh cho người thuộc hộ gia đình nghèo, 

cận nghèo; người dân tộc thiểu số sống tại xã đặc biệt khó khăn như: Đặt dụng 

cụ tử cung 120.000 đồng/ca, triệt sản nữ 2.728.000 đồng/ca, triệt sản nam 

380.000 đồng/ca, cấy thuốc tránh thai (loại nhiều nang) 250.000 đồng/ca, tiêm 

thuốc tránh thai 40.000 đồng/4 lần tiêm/người/năm, điều trị tai biến cho người 

sử dụng các biện pháp tránh thai lâm sàng thất bại tối đa không quá 1.500.000 

đồng/ca, sàng lọc trước sinh 157.000/trường hợp, sàng lọc sơ sinh 300.000 

đồng/trường hợp. Hỗ trợ các hoạt động công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình: 

Triển khai chiến dịch cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch 

hóa gia đình tại các xã đặc biệt khó khăn: Vận chuyển trang thiết bị cho đội lưu 

động 500.000 đồng/xã/năm, công khám và thuốc vật tư tiêu hao cho ca khám và 

điều trị phụ khoa thông thường 15.000 đồng/ca; tập huấn chuyên môn nghiệp vụ 

cho viên chức và cộng tác viên dân số 12.000.000 đồng/huyện, thành phố/năm; 

các hoạt động truyền thông: truyền thông sự kiện 50.000.000 đồng/năm, truyền 

thông nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại 60 xã là 2.500.000 

đồng/xã, phường, thị trấn/năm, duy trì và mở rộng địa bàn triển khai mô hình 

giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 25.000.000 đồng/xã mới 

triển khai 5.000.000 đồng/xã duy trì. 

Nhờ có các chính sách trên, sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 04-

NQ/HNTW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá VII và các chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác dân số - 

KHHGĐ tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần không 

nhỏ vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước. 

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, trong 

những năm gần đây, công tác dân số của tỉnh tiếp tục được thực hiện tích cực, 

đồng thời từng bước chuyển trọng tâm chính sách từ dân số - KHHGĐ sang dân 

số và phát triển. Việc chuyển trọng tâm này nhằm giải quyết toàn diện các vấn 

đề dân số cả về quy mô, cơ cấu, phân bố và nâng cao chất lượng dân số. Như 

vậy, trước đây chính sách dân số chỉ tập trung vào một nội dung là KHHGĐ với 

mục tiêu giảm sinh, thì nay chính sách dân số trong tình hình mới với 6 nội 

dung, 24 chỉ tiêu, tức là với phạm vi rộng lớn hơn nhiều. Nghị quyết số 21-

NQ/TW cũng chỉ rõ “Nhà nước ưu tiên bố trí ngân sách” và “Bảo đảm nguồn 

lực cho công tác dân số”. 

Trong những năm gần đây, nguồn lực đầu tư cho công tác dân số - 

KHHGĐ ngày càng giảm, trong khi nhiệm vụ ngày càng nhiều hơn, đặc biệt 

kinh phí các hoạt động công tác dân số, trước đây chủ yếu do Trung ương cấp 

nay chuyển về địa phương chi trả, nhưng nguồn kinh phí thực hiện các hoạt 
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động của công tác dân số tỉnh Lào Cai chưa tương xứng với nhiệm vụ, mục tiêu 

để thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng. 

Xuất phát từ thực trạng về công tác dân số, để phát huy, duy trì các kết 

quả đạt được cũng như khắc phục những khó khăn, thách thức của công tác dân 

số trong tình hình mới, giai đoạn tới tỉnh Lào Cai cần có chiến lược dài hạn, các 

chính sách cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại tỉnh góp phần thực hiện thành 

công Kế hoạch số 130-KH/TU ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai về việc 

thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XII “về công tác dân số trong tình hình mới”.  

2. Mục tiêu xây dựng chính sách  

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

Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 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 của Tỉnh ủy Lào Cai đã đề ra: 

a) Đạt những chỉ số thống kê về dân số trong giai đoạn 2022-2025 và đến 

năm 2030: 

- Tuổi thọ trung bình đạt 74 tuổi vào năm 2025; 

- Đạt và duy trì mức sinh thay thế (tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt từ 1,0 - 

1,2 %; số con trung bình của một phụ nữ  đạt từ 2,0 - 2,1 con); 

- Tỷ số giới tính khi sinh giảm ≤112 (năm 2025);  ≤ 109 (năm 2030). 

b) Thực hiện đạt những chỉ tiêu cung cấp dịch vụ dân số trong giai đoạn 

2022-2025 và đến năm 2030: 

- Tỷ lệ phụ nữ từ 15- 49 tuổi sử dụng biện pháp tránh thai ≥ 70 %;  

- Tỷ lệ thanh niên, vị thành niên được khám, tư vấn sức khỏe trước kết 

hôn từ 30% (năm 2025) đến 70% (năm 2030), trong đó tỷ lệ được sàng lọc 

thalassemia tương ứng đạt từ 6% đến 15%; 

- Tỷ lệ phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh từ 40% (năm 2025) đến 

60% (năm 2030); 

- Tỷ lệ trẻ em được sàng lọc sơ sinh từ 60% (năm 2025) đến 80% (năm 2030); 

- Tỷ lệ Người cao tuổi (≥ 60 tuổi) được khám sức khỏe định kỳ từ 70% 

(năm 2025) đến 100% (năm 2030). 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

1. Chính sách 1: Quy định cơ quan, tổ chức thực hiện cung cấp dịch 

vụ thuộc lĩnh vực dân số  

a) Xác định vấn đề còn bất cập 
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Hiện nay, việc thực hiện cung cấp các dịch vụ dân số chủ yếu do các cơ 

quan, đơn vị  y tế - dân số đảm nhiệm công tác dân số thực hiện, tuy nhiên kết 

quả còn rất hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu của người dân, chưa triển khai được 

đầy đủ các danh mục dịch vụ trong lĩnh vực dân số.  

- Chưa huy động được nhiều sự tham gia của cơ sở, tổ chức doanh nghiệp, 

cá nhân có đủ điều kiện kinh doanh  hành nghề y dược được phép tổ chức cung 

cấp các dịch vụ thuộc lĩnh vực dân số theo quy định của pháp luật.   

- Các đơn vị cung cấp dịch vụ, các đơn vị trong hệ thống y tế công lập 

chưa chú trọng trong việc tổ chức cung cấp dịch vụ kỹ thuật về dân số theo hình 

thức xã hội hóa nhất là dịch vụ nâng cao chất lượng dân số; về dịch vụ kỹ thuật 

sàng lọc chẩn đoán trước sinh: Triển khai được 1 danh mục (siêu âm thai)/ 2 

danh mục và dịch vụ kỹ thuật sàng lọc chẩn đoán sơ sinh triển khai được 1 danh 

mục (lấy máu gót chân trẻ sơ sinh)/3 danh mục theo quy định của Bộ Y tế. 

- Các dịch vụ mang tính chất chuyên sâu như: Xác định yếu tố, bệnh di 

truyền trong khám sức khỏe trước khi kết hôn chưa thực hiện được theo hình 

thức xã hội hóa. 

b) Mục tiêu ban hành chính sách: Nhằm huy động, khuyến khích các cơ 

sở y tế công lập, ngoài công lập; các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, cá nhân có 

đủ điều kiện kinh doanh hành nghề y dược được phép tổ chức cung cấp các dịch 

vụ thuộc lĩnh vực dân số theo quy định của pháp luật.   

c) Các giải pháp thực hiện  

 - Giải pháp 1: 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 thực hiện theo hình thức giao nhiệm vụ. 

- Giải pháp 2: Cấp phép, hướng dẫn cho các cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp đủ điều kiện tổ chức cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực dân số. 

- Giải pháp 3: Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách. 

d) Đánh giá tác động của giải pháp 

- Giải pháp 1: 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 thực hiện theo hình thức giao nhiệm vụ. 

+ Tác động tích cực: Các cơ chế, chính sách được quy định rõ ràng; giá 

dịch vụ có định mức cụ thể thuận tiện, chủ động trong giao nhiệm vụ thực hiện 

các dịch vụ dân số từ nguồn ngân sách nhà nước; khuyến khích được các cơ 

quan, tổ chức đủ điều kiện tham gia cung cấp dịch vụ dân số theo quy định của 

pháp luật. 

+ Tác động tiêu cực: Phải mất nhiều thời gian, công sức để xây dựng, 

thẩm định, phải có sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị trong quá trình xây 
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dựng danh mục, giá dịch vụ; nếu không quản lý chặt chẽ sẽ dẫn đến tiêu cực 

trong quản lý kinh phí nhà nước. 

- Giải pháp 2: Cấp phép, hướng dẫn cho các cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp đủ điều kiện tổ chức cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực dân số 

+ Tác động tích cực: Các cơ sở cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực dân số có 

đầy đủ cơ sở pháp lý, căn cứ hướng dẫn để tổ chức triển khai thực hiện thuận 

tiện hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng đa dạng của người dân. 

+ Tác động tiêu cực: Cần có nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ các hướng 

dẫn, quy định, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ban ngành liên quan để 

thực hiện các thủ tục cấp phép, hướng dẫn. 

- Giải pháp 3: Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách 

+ Tác động tích cực: Người dân sinh sống, cư trú trên địa bản tỉnh, hiểu và 

nhận thức đúng đắn trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện chính 

sách dân số để tích cực tham gia hưởng ứng đạt mục tiêu đề ra. 

+ Tích cực tiêu cực: Cần có nguồn lực như con người: Tuyên truyền viên 

cần phải được đào tạo, tập huấn về các kiến thức, kỹ năng về truyền thông, vận 

động công tác dân số trong tình hình mới; cần có kinh phí tổ chức thực hiện các 

hoạt động truyền thông...  

e) Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

Từ những phân tích trên, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh lựa chọn các 

giải pháp để thực hiện chính sách:  

- Giải pháp 1: 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 thực hiện theo hình thức giao nhiệm vụ. 

- Giải pháp 2: Cấp phép, hướng dẫn cho các cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp đủ điều kiện tổ chức cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực dân số; 

- Giải pháp 3: Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách. 

f) Xác định vấn đề giới và tác động giới của chính sách 

Chính sách “Quy định tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực 

dân số”. Tất cả công dân trong tỉnh cả nam và nữ đều có quyền, có cơ hội và 

hưởng lợi ích từ chính sách mang lại. 

2. Chính sách 2: Quy định đối tượng, địa bàn thực hiện dịch vụ thuộc 

lĩnh vực dân số 

a) Xác định vấn đề còn bất cập: Trong những năm gần đây, nguồn lực đầu 

tư cho công tác dân số - KHHGĐ ngày càng giảm, trong khi nhiệm vụ ngày 

càng nhiều hơn, đặc biệt kinh phí các hoạt động công tác dân số, trước đây chủ 

yếu do Trung ương cấp nay chuyển về địa phương chi trả, nhưng nguồn kinh phí 

thực hiện các hoạt động của công tác dân số tỉnh Lào Cai chưa tương xứng với 

nhiệm vụ, mục tiêu để thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của 
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Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Chưa có sự thống nhất giữa các đơn vị y tế 

trong và ngoài công lập trong việc tổ chức dịch vụ thuộc lĩnh vực dân số. 

b) Mục tiêu của chính sách: Đảm bảo mọi người dân trong xã hội đều 

được tiếp cận và tham gia thực hiện các dịch vụ thuộc lĩnh vực dân số; thống 

nhất, công bằng giữa các đơn vị y tế trong và ngoài công lập trong tổ chức cung 

cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực dân số. 

c) Các giải pháp thực hiện   

- Giải pháp 1: Quy định danh mục, mức hỗ trợ thanh toán chi phí dịch vụ 

thuộc lĩnh vực dân số; hướng dẫn cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đủ 

điều kiện kinh doanh hành nghề tổ chức cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực dân số; 

- Giải pháp 2: Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách. 
 

d) Đánh giá tác động của giải pháp 

- Giải pháp 1: Quy định danh mục, mức hỗ trợ thanh toán chi phí dịch vụ 

thuộc lĩnh vực dân số; hướng dẫn cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đủ 

điều kiện kinh doanh hành nghề tổ chức cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực dân số 

+ Tác động tích cực: Có đầy đủ cơ sở, căn cứ, khuyến khích các cơ quan 

tổ chức thực hiện hỗ trợ thanh toán dịch vụ trong lĩnh vực dân số cho người dân; 

tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tổ chức chủ động tham gia cung cấp các 

dịch vụ dân số theo khả năng và hỗ trợ các đối tượng ưu tiên một cách hiệu quả 

nhất; đảm bảo mọi đối tượng đều được tiếp cận và sử dụng dịch vụ dân số phù 

hợp với nhu cầu, khả năng của bản thân và gia đình. 

+ Tác động tiêu cực: Giá dịch vụ thay đổi thường xuyên, danh mục dịch 

vụ dân số tăng hàng năm theo mục tiêu nhiệm vụ được giao, việc quy định danh 

mục, mức hỗ trợ thanh toán dịch vụ cho cả giai đoạn sẽ dẫn đến việc có lúc 

không còn phù hợp phải thực hiện điều chỉnh, bổ sung. 

- Giải pháp 2: Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách. 

+ Tác động tích cực: Nhân dân hiểu về chính sách, dễ dàng tiếp cận và sử 

dụng dịch vụ dân số phù hợp với khả năng nhu cầu thực tế của từng đối tượng; 

người dân có khả năng tự chi trả để tiếp cận với các dịch vụ chất lượng cao; bổ 

sung nguồn lự trong khi điều kiện ngân sách nhà nước hạn hẹp. 

+ Tác động tiêu cực: Cần đầu tư để đào tạo đội ngũ tuyên truyền viên có 

kỹ năng, kiến thức để làm nhiệm vụ truyền thông, tư vấn; cần phải nghiên cứu 

để có các hình thức truyền thông nhằm đổi mới nội dung, thu hút người dân, phù 

hợp với từng vùng, địa bàn, cơ sở. 

e) Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

Từ những phân tích trên, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh lựa chọn các 

giải pháp để thực hiện chính sách:  

- Giải pháp 1: Quy định danh mục, mức hỗ trợ thanh toán chi phí dịch vụ 

thuộc lĩnh vực dân số; hướng dẫn cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đủ 

điều kiện kinh doanh hành nghề tổ chức cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực dân số; 
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- Giải pháp 2: Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách. 

f) Xác định vấn đề giới và tác động giới của chính sách “Quy định đối 

tượng, địa bàn thực hiện dịch vụ thuộc lĩnh vực dân số”. đem lại lợi ích cho cả 

nam và nữ đều được thụ hưởng như nhau. 

3. Chính sách 3: Quy định định mức hỗ trợ thanh toán chi phí dịch vụ 

thuộc lĩnh vực dân số 

a) Xác định vấn đề còn bất cập: Trên thực tế, người dân Lào Cai còn 

nghèo, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nếu không được hỗ trợ thực 

hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình thì nguy cơ 

có thai ngoài ý muốn, dẫn đến tăng sinh, tăng sinh con thứ 3, tăng tỷ lệ phá thai, 

vô sinh, nhiễm khuẩn sinh sản... ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của chị em phụ 

nữ, ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc gia đình. Các dịch vụ nâng cao chất lượng 

dân số khá mới mẻ với người dân nhưng hiệu quả mang lại rất lớn cho việc nâng 

cao chất lượng giống nòi nên rất cần được hỗ trợ thực hiện. Trong khi công tác 

truyền thông, giáo dục về dân số ở một số khu vực, một số nhóm đối tượng hiệu 

quả chưa cao; nội dung truyền thông, cung cấp dịch vụ chưa toàn diện, vẫn chủ 

yếu tập trung vào kế hoạch hoá gia đình. Vì vậy giải pháp này sẽ góp phần thực 

hiện đạt mục tiêu dề ra về công tác dân số. 

b) Mục tiêu của chính sách: Người nghèo, cận nghèo cư trú trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai; người dân tộc thiểu số cư trú tại các xã vùng II, vùng III trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai được hỗ trợ thanh toán khi thực hiện dịch vụ thuộc lĩnh vực 

dân số 

c) Giải pháp thực hiện   

- Giải pháp 1: Đảm bảo kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước; 

hướng dẫn các đơn vị y tế công lập tổ chức cung cấp dịch vụ công từ nguồn 

ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực dân số theo hình thức giao nhiệm vụ 

Sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo cư trú 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai; người dân tộc thiểu số cư trú tại các xã vùng II, vùng 

III trên địa bàn tỉnh Lào Cai thực hiện các dịch vụ theo các văn bản hướng dẫn: 

Dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, xử lý tai biến theo chuyên môn y tế; mua phương 

tiện tránh thai; tổ chức triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình; thực hiện hoạt 

động tư vấn khám sức khỏe trước kết hôn (Khám sức khỏe cho vị thành niên 

thanh niên trước kết hôn tại trạm y tế; thực hiện xét nghiệm sàng lọc 

Thalassemia; Mô hình tư vấn, khám sức khỏe trước kết hôn; thực hiện tầm soát, 

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

điều trị trước sinh gói dịch vụ cơ bản gồm Hội chứng Edward, Hội chứng Down, 

Hội chứng Pautau, Bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia; tầm soát, chẩn đoán, 

điều trị sơ sinh gói dịch vụ cơ bản gồm: Bệnh suy giáp trạng bẩm sinh, Bệnh 

thiếu men G6PD, Bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh, bệnh khiếm thính bẩm 

sinh, Bệnh tim bẩm sinh; thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi: 

Thực hiện quản lý chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại cộng đồng; khám 

sức khỏe cao tuổi cho người cao tuổi tại cơ sở y tế; khám chữa bệnh cho người 
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cao tuổi cô đơn bị bệnh nặng tại cộng đồng, hộ gia đình; vận chuyển cấp cứu 

người cao tuổi cô đơn, bệnh nặng từ hộ gia đình đến cơ sở điều trị; thực hiện mô 

hình giảm thiểu tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống: Tiếp tục duy trì và 

mở rộng hoạt động câu lạc bộ giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh 

trên địa bàn tỉnh; thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh: tiếp 

tục duy trì và mở rộng hoạt động câu lạc bộ giảm tình trạng mất cân bằng giới 

tính khi sinh trên địa bàn tỉnh. 

- Giải pháp 2: Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách 

Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông 

giáo dục. Truyền thông, vận động người dân thực hiện quy mô gia đình ít con; 

cung cấp các thông tin số liệu về dân số trong độ tuổi lao động, dự báo số lượng 

người bước vào tuổi lao động, số lượng người bước vào tuổi 60 và tỷ lệ Người 

cao tuổi.... 

Trước đây, nội dung công tác tuyên truyền, vận động chủ yếu là về 

KHHGĐ, nay cần đổi mới nội dung, tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức và 

hành động của toàn bộ hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đối với việc 

chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang Dân số và Phát triển.  

Tập trung truyền thông, tư vấn, vận động về mục đích, ý nghĩa, tầm 

quan trọng, hiệu quả của việc thực hiện các dịch vụ nâng cao chất lượng 

dân số: Tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân, xét nghiệm sàng lọc gen 

bệnh tan máu bẩm sinh; tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước 

sinh; tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh bẩm sinh; 

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục với nội dung, hình 

thức và cách tiếp cận phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng; ưu tiên 

các đối tượng khó tiếp cận thông tin và dịch vụ dân số/sức khỏe sinh 

sản/kế hoạch hóa gia đình ở địa bàn khó khăn, địa bàn có đông người dân 

tộc thiểu số và địa bàn có tỷ lệ mắc bệnh tan máu bẩm sinh, tảo hôn, sinh 

con thứ ba trở lên, tỷ số giới tính khi sinh còn cao. 

d) Đánh giá tác động của chính sách 

- Giải pháp 1: Đảm bảo kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước; 

hướng dẫn các đơn vị y tế công lập tổ chức cung cấp dịch vụ công từ nguồn 

ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực dân số theo hình thức giao nhiệm vụ. 

+ Tác động tích cực: Người dân nghèo, cận nghèo; người dân tộc thiểu số 

sinh sống tại các xã vùng II, vùng III trên địa bàn toàn tinh có cơ hội để tiếp cận 

sử dụng các dịch vụ về dân số góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu của tỉnh đề 

ra về cả mục tiêu giảm sinh và mục tiêu nâng cao chất lượng dân số. 

+ Tác động tiêu cực: Do nguồn ngân sách trung ương không có hoặc có 

rất hạn chế nên ngân sách địa phương cần phải có sự bố trí, ảnh hưởng đến 

nguồn kinh phí cho các hoạt động khác của tỉnh. 

- Giải pháp 2: Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách 
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+ Tác động tích cực: Người dân hiểu nội dung chính sách, điều kiện, 

quyền lợi được thụ hưởng từ chính sách, từ đó tích cực tham gia thực hiện để 

nâng cao sức khỏe của bản thân và gia đình, góp phần thực hiện thắng lợi mục 

tiêu chung của tỉnh về công tác dân số. 

+ Tác động tiêu cực: Cần có kinh phí đào tạo đội ngũ tuyên truyền viên có 

đủ kiến thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ, đổi mới nội dung, hình thức truyền 

thông cho phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng khu vực, địa bàn. 

e) Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

Từ những phân tích trên, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh lựa chọn các 

giải pháp để thực hiện chính sách:  

- Đảm bảo kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước; hướng dẫn các 

đơn vị y tế công lập tổ chức cung cấp dịch vụ công từ nguồn ngân sách Nhà 

nước thuộc lĩnh vực dân số theo hình thức giao nhiệm vụ. 

- Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách. 

f) Xác định vấn đề giới và tác động giới của chính sách 

Chính sách “Quy định định mức hỗ trợ thanh toán phí dịch vụ thuộc lĩnh 

vực dân số” đem lại lợi ích cho cả nam và nữ đều được thụ hưởng như nhau. Đặc 

biệt, mục tiêu hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo; người dân tộc thiểu số sống 

tại xã vùng II, vùng III sẽ góp phần tích cực trong việc thực hiện bình đẳng giới 

tại các khu vực khó khăn và đặc biệt khó khăn. 

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

a) Xác định vấn đề bất cập  

Việc chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang dân số và phát 

triển - từ một nội dung là KHHGĐ với mục tiêu giảm sinh, thì nay chính sách 

dân số trong tình hình mới với 6 nội dung, 24 chỉ tiêu, tức là với phạm vi rộng 

lớn hơn nhiều. Từ đó, cần tăng cường đầu tư nguồn lực: Về con người, trang 

thiết bị, kinh phí, cơ chế… để tương xứng với nhiệm vụ đặt ra, phấn đấu đạt 

được mục tiêu và các chỉ tiêu của Nghị quyết. 

Tuy nhiên, hiện tại còn nhiều khó khăn, tồn tại, thách thức trong việc tổ 

chức, triển khai thực hiện công tác dân số và phát triển: Mô hình tổ chức bộ máy 

công tác dân số các cấp không ổn định; thù lao cho cộng tác viên dân số 

thôn/bản còn thấp, chưa kịp thời; các đối tượng được hưởng thụ các dịch vụ dân 

số, sức khỏe sinh sản trong chương trình quá ít so với nhu cầu; việc khuyến 

khích khen thưởng trong lĩnh vực dân số còn hạn chế nhất là khen thưởng cộng 

đồng, cơ sở.  

b) Mục tiêu: Đảm bảo kinh phí hoạt động, nâng cao năng lực hiệu quả 

công tác nhằm đạt chỉ tiêu kế hoạch công tác dân số giai đoạn 2022-2025 đề ra. 

c) Các giải pháp thực hiện   

- Đảm bảo kinh phí tổ chức thực hiện công tác dân số từ nguồn ngân sách 

Nhà nước; 
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- Các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành y 

tế có nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách.  

d) Đánh giá tác động của giải pháp 

- Giải pháp 1: Đảm bảo kinh phí tổ chức thực hiện công tác dân số từ 

nguồn ngân sách Nhà nước 

+ Tác động tích cực: Hỗ trợ kinh phí để triển khai một cách đồng bộ, có 

hiệu quả các hoạt động về công tác dân số trong tình hình mới; đẩy mạnh công 

tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân 

số các cấp, các ngành đáp ứng yêu cầu triển khai toàn diện công tác dân số; củng 

cố, hoàn thiện hệ thống thông tin, số liệu chuyên ngành dân số: Phát triển hệ 

thống lưu trữ; kết nối thông tin số liệu dân số; đáp ứng yêu cầu cung cấp đầy đủ, 

kịp thời thông tin, số liệu của các cơ quan, tổ chức phục vụ việc xây dựng chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; kịp 

thời đọng viên khuyến khích các cơ sở thực hiện tốt chính sách dân số. 

+ Tác động tiêu cực: Nguồn kinh phí địa phương phải chi hỗ trợ, phần nào 

ảnh hưởng đến nguồn kinh phí cho các hoạt động khác của tỉnh. 

- Giải pháp 2: Các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 

trong ngành y tế có nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện 

chính sách.  

+ Tác động tích cực: Có được sự quan tâm gắn với trách nhiệm của các cơ 

quan quản lý nhà nước, sự phối hợp vào cuộc có trách nhiệm của các đơn vị y tế 

trong việc tham mưu, chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác dân số. 

+ Tác động tiêu cực: Các cơ quan y tế ngoài công lập ít có cơ hội tham gia 

cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực dân số từ nguồn ngân sách nhà nước. 

e) Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

Từ những phân tích trên, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh lựa chọn các 

giải pháp để thực hiện chính sách: 

- Giải pháp 1: Đảm bảo kinh phí tổ chức thực hiện công tác dân số từ 

nguồn ngân sách Nhà nước 

- Giải pháp 2: Các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 

trong ngành y tế có nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện 

chính sách.  

f) Xác định vấn đề giới và tác động giới của chính sách 

Chính sách “Quy định kinh phí tổ chức thực hiện công tác dân số” phát 

triển bền vững của tỉnh. Tất cả công dân trong tỉnh, cả nam và nữ đều có quyền, 

có cơ hội tham gia và hưởng lợi ích từ chính sách mang lại. 

(Có Phụ lục III. Một số mục tiêu công tác dân số giai đoạn 2022-2030 gửi kèm). 
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III. LẤY Ý KIẾN 

1. Sở Y tế gửi công văn đề nghị các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố góp ý kiến cho dự thảo Nghị quyết và báo cáo đánh giá tác 

động của chính sách, góp ý được gửi về Sở Y tế bằng văn bản. 

2. Sở Y tế tiếp thu, tổng hợp ý kiến phản hồi của các đơn vị và giải trình các 

ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến. 

 IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

Sở Y tế là đơn vị đầu mối, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan chịu 

trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách và giám sát, đánh giá việc thực hiện chính 

sách. 

 

Nơi nhận: 
- Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Chánh, Phó Chánh VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, KGVX . 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 
 

                               

 

 

 

 

 

  

 

 

 


