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UBND TỈNH HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2630/SYT-KHTC

Hậu Giang, ngày 28 tháng 10 năm2021

V/v hỗ trợ đăng tin xin ý kiến
đóng góp dự thảo Tờ trình, dự
thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị
quyết số 21/2018/NQ-HĐND
ngày 07/12/20218 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Hậu Giang Quy
định một số mức hỗ trợ thực
hiện chính sách dân số trên địa
bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn
2019 – 2025

Kính gửi:

- Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang;
- UBND các huyện/thị xã/thành phố.

Căn cứ Thông tư 01/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế về
Hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ
trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số;
Căn cứ Thông tư 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế về Quy
định tiêu chuẩn, nhiệm vụ cộng tác viên dân số;
Căn cứ Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018
của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định một số mức hỗ trợ thực hiện chính
sách dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2019 – 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Hội
đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết;
Sở Y tế đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện/thị xã/thành phố
hỗ trợ Sở Y tế đăng xin ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết
bãi bỏ Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/20218 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Hậu Giang Quy định một số mức hỗ trợ thực hiện chính sách dân số
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2019 – 2025. Ý kiến đóng góp xin gửi về

Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Hậu Giang (địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, khu
vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh) trước ngày 26/11/2021 để tổng hợp hoàn
thiện dự thảo Tờ trình và Nghị quyết.
Rất mong được sự hỗ trợ của Văn phòng UBND tỉnh và UBND huyện/thị
xã/thành phố./.
(Đính kèm dự thảo Tờ trình, Nghị quyết )
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đăng trang thông tin điện tử Sở Y tế;
- Lưu: VT, CC DS-KHHGĐ.
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