UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ Y TẾ
Số: 1016 /SYT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 18 tháng 04 năm 2019

V/v Đăng thông tin tại Cổng thông tin
điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Kính gửi:
- Cổng thông tin điện tử - Văn phòng UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử - Hội đồng nhân dân tỉnh.
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015;
Ngày 13 tháng 7 năm 2017, tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa
VI đã ban hành Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND về một số chính sách dân số
và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu. Theo Nghị quyết này có quy định đối tượng được hưởng chính sách và
miễn phí dịch vụ triệt sản cho tất cả người dân của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Nghị
quyết cũng miễn phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình (bao gồm các dịch vụ triệt
sản, đặt dụng cụ tử cung, thuốc cấy tránh thai, thuốc tránh thai và bao cao su)
cho người dân cư trú tại huyện Côn Đảo.
Tuy nhiên, ngày 21 tháng 3 năm 2018 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư
số 26/2018/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện
Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số giai đoạn 2016-2020 và có hiệu lực thi
hành từ ngày 07/05/2018. Thông tư này có quy định rõ chỉ những đối tượng
thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội; người làm việc trên
biển trước khi đi biển dài ngày (từ 15 ngày trở lên) và khi cập bờ vào các âu
thuyền tại các xã ven biển có từ 200 người trở lên làm việc trên biển mới được
miễn phí thực hiện các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Người thuộc hộ nghèo,
hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội; người làm việc trên biển từ 15 ngày trở
lên mới được hưởng chính sách hỗ trợ triệt sản.
Ngày 22/02/2019 HĐND tỉnh đã có công văn số 47/HĐND-VP về đề nghị
xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2019,
UBND tỉnh đã đăng ký danh mục Tờ trình, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị
quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 22/2017/NQHĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số
chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2017 – 2020 trên địa
bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dự kiến trình HĐND tỉnh vào kỳ họp thứ Mười Một.
Tuy nhiên, căn cứ các ý kiến góp ý và thẩm định của Sở Tư pháp (văn bản số
652/STP-QLVB ngày 12/3/2019), do phần lớn nội dung văn bản quy phạm pháp
luật (Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017) không còn phù hợp

với văn bản hiện hành (Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018) nên phải
xử lý bằng hình thức thay thế.
Sở Y tế đã xây dựng dự thảo Tờ trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh và dự
thảo Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành một số chính sách về dân số và kế hoạch
hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thay thế Nghị quyết số
22/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một
số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2017 – 2020 trên địa
bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Để lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết này theo Luật Ban
hành văn bản trước khi trình HĐND tỉnh ban hành; Sở Y tế đề nghị Cổng thông
tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh cho đăng dự
thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh trên Cổng thông tin
điện tử của tỉnh trong thời gian 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý
kiến nhằm đảm bảo tính công khai, dân chủ theo quy định.
Sở Y tế rất mong được sự quan tâm và chấp thuận của Cổng thông tin
điện tử Văn phòng UBND tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh.
Đính kèm: Dự thảo Tờ trình của UBND và dự thảo Nghị quyết của
HĐND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PGĐ Sở;
- Chi cục Dân số - KHHGĐ;
- Lưu: VT, P.KHTC.
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