
CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 21 + 22/Ngày 01 - 3 - 2022 

 
13 

ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 22/2022/QĐ-UBND                         Lâm Đồng, ngày 28 tháng 02 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
Quy định số lượng, quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm  

đối với Cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; 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 Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định số lượng, quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm 
đối với Cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cộng tác viên dân số thôn, tổ dân phố thuộc xã, phường, thị trấn. 

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý, xét 
chọn, ký hợp đồng trách nhiệm đối với Cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Lâm 
Đồng. 

Điều 3. Số lượng Cộng tác viên dân số 

Mỗi thôn, tổ dân phố thuộc xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có tối thiểu 01 
(một) người làm Cộng tác viên dân số. 

Điều 4. Quy trình xét chọn Cộng tác viên dân số 

1. Đối với thôn, tổ dân phố đã có người làm Cộng tác viên dân số tiếp tục sử 
dụng theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 8 Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25 
tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác 
viên dân số (sau đây gọi là Thông tư số 02/2021/TT-BYT). 

2. Đối với thôn, tổ dân phố có nhu cầu xét chọn Cộng tác viên dân số thực hiện 
như sau: 

a) Căn cứ nhu cầu thực tế, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Trạm 
Y tế) đề xuất Trung tâm Y tế huyện, thành phố (sau đây gọi là Trung tâm Y tế) về việc 
xét chọn Cộng tác viên dân số.  
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b) Căn cứ đề xuất của Trạm Y tế, trong thời gian 05 ngày làm việc, Trung tâm 
Y tế có ý kiến bằng văn bản đối với đề xuất của Trạm Y tế về việc xét chọn Cộng tác 
viên dân số.  

c) Trạm Y tế căn cứ ý kiến của Trung tâm Y tế, trong thời gian 15 ngày làm 
việc kể từ khi nhận được văn bản của Trung tâm Y tế, Trạm Y tế phối hợp với Ủy ban 
nhân dân cấp xã; thôn, tổ dân phố nơi có nhu cầu xét chọn Cộng tác viên dân số tiến 
hành thông báo, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; địa điểm sinh 
hoạt chung của thôn, tổ dân phố. Thời gian thông báo, niêm yết là 10 ngày làm việc.  

d) Kết thúc thời gian thông báo tại điểm c khoản 2 Điều 4 của Quyết định này; 
trong thời gian 05 ngày làm việc, Trạm Y tế tổng hợp danh sách và hồ sơ Cộng tác 
viên dân số hợp lệ gửi Trung tâm Y tế để tiến hành xét chọn.  

đ) Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận được danh sách và hồ sơ 
Cộng tác viên dân số hợp lệ của Trạm Y tế, Trung tâm Y tế tiến hành xét chọn Cộng tác 
viên dân số trên địa bàn đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BYT. 

e) Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi kết thúc xét chọn Cộng tác viên 
dân số, Trung tâm Y tế thông báo cho Trạm Y tế và người tham gia xét chọn Cộng tác 
viên dân số về kết quả xét chọn Cộng tác viên dân số.  

g) Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo kết quả xét 
chọn Cộng tác viên dân số, người được chọn làm Cộng tác viên dân số đến Trung tâm 
Y tế để ký hợp đồng trách nhiệm.  

h) Trường hợp người được xét chọn không đến ký hợp đồng trách nhiệm và 
nhận việc trong thời hạn quy định tại điểm g khoản 2 Điều 4 của Quyết định này thì 
Trung tâm Y tế lập biên bản và có ý kiến để Trạm Y tế tiếp tục tiến hành tổng hợp bổ 
sung danh sách và hồ sơ Cộng tác viên dân số theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 
của Quyết định này.  

Điều 5. Quyền lợi và trách nhiệm của Cộng tác viên dân số 

1. Cộng tác viên dân số được hưởng quyền lợi theo quy định tại Điều 4 Thông 
tư số 02/2021/TT-BYT. 

2. Cộng tác viên dân số ký kết hợp đồng trách nhiệm với Trung tâm Y tế và thực 
hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 02/2021/TT-BYT. 

Điều 6. Quản lý Cộng tác viên dân số 

1. Trung tâm Y tế thực hiện việc ký hợp đồng trách nhiệm, chấm dứt hợp đồng, 
quản lý hồ sơ và chi trả chế độ bồi dưỡng cho Cộng tác viên dân số. 

2. Mối quan hệ công tác của Cộng tác viên dân số thực hiện theo quy định tại 
Điều 6 Thông tư số 02/2021/TT-BYT. 

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

1. Trách nhiệm của Sở Y tế: 

a) Chỉ đạo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình hướng dẫn, theo dõi, kiểm 
tra việc triển khai thực hiện Quyết định này. 

b) Chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phối hợp với 
các Trung tâm Y tế xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, cập 
nhật kiến thức đối với Cộng tác viên dân số để đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định tại 
Điều 2 Thông tư số 02/2021/TT-BYT. 
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2. Trách nhiệm của Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp với Sở Y tế thẩm định dự 
toán kinh phí thực hiện trong dự toán chi sự nghiệp y tế của ngân sách địa phương, 
báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách 
nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện: Phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài 
chính chỉ đạo các phòng, ban liên quan và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ 
chức thực hiện Quyết định này. 

Điều 8. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ 
quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Y tế để tổng hợp trình Ủy ban nhân 
dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

Điều 9. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ, Tài 
chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
 

Trần Văn Hiệp 
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