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TỜ TRÌNH 

  Đề nghị xây dựng 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 
  

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 08/7/2020, Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai xin trình Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định về "Chính 

sách thực hiện công tác dân số tỉnh Lào Cai” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết về 

công tác dân số), cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

- Nghị quyết về công tác dân số thay thế và bãi bỏ Nghị quyết số 

33/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về 

việc Kéo dài thời gian thực hiện 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 trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân số theo Nghị 

quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2027 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XII về công tác dân số trong tình hình mới và Chiến lược Dân số Việt Nam đến 

năm 2030;  

- Nghị quyết về công tác dân số ban hành cho giai đoạn 2022-2030, nhằm 

đảm bảo tính đồng bộ, liên tục trong tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 

đã được xác định trong Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch của 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh  Lào Cai về việc thực hiện công tác dân số;    

- Nghị quyết về tác dân số quy định chính sách tổ chức thực hiện công tác dân 

số; quy định chính sách khuyến khích người dân thực hiện các dịch vụ thuộc lĩnh 

vực dân số và quy định các nguồn kinh phí đảm bảo cho công tác dân số tỉnh Lào 

Cai, gồm: Kinh phí trung ương (theo Nghị quyết 88/2019/QH14 ngày 18/11/2029); 

nguồn kinh phí địa phương; nguồn kinh phí xã hội hóa (do người dân chi trả khi thực 

hiện dịch vụ). 

DỰ THẢO Lần 1 
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 Với những lý do trên, việc ban hành Nghị quyết quy định về Chính sách thực 

hiện công tác dân số và phát triển tỉnh Lào Cai là rất quan trọng và cần thiết.  

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích  

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 giai đoạn 2021-2025 và đến 

năm 2030 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). 

  2. Quan điểm xây dựng nghị quyết 

- Thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân 

dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về tiếp tục chuyển trọng tâm chính 

sách từ tập trung vào kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết toàn diện các vấn đề 

quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số trong mối quan hệ hữu cơ với 

phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; 

- Trên cơ sở chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của Lào Cai ban 

hành Nghị quyết về công tác dân số để đạt được các mục tiêu nhiệm vụ trong 

công tác dân số; 
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- Sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong xã hội đáp ứng cung cấp đầy đủ 

các dịch vụ thuộc lĩnh vực dân số; ưu tiên khuyến khích người nghèo, cận nghèo, 

người dân tộc thiểu số cư trú tại các xã khó khăn và đặc biệt khó khăn được 

hưởng hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước khi thực hiện các dịch vụ dân số; 

- Khuyến khích, tạo điều kiện để các cơ sở y tế trong và ngoài công lập, 

các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân trong xã hội đều có thể tham gia cung cấp 

dịch vụ, cung ứng phương tiện tránh thai, hàng hóa hỗ trợ sinh sản thuộc lĩnh 

vực dân số theo quy định của pháp luật;  

- Đẩy nhanh quá trình xã hội hóa trong tổ chức cung cấp các dịch vụ thuộc 

lĩnh vực dân số; đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân tự nguyện tham gia 

thực hiện các dịch vụ thuộc lĩnh vực dân số nhằm  nâng cao chất lượng dân số.  

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA NGHỊ QUYẾT 

1. Phạm vi điều chỉnh 

 Nghị quyết về công tác dân số quy định chính sách tổ chức thực hiện công 

tác dân số; quy định chính sách khuyến khích người dân thực hiện dịch vụ thuộc 

lĩnh vực dân số và quy định các nguồn kinh phí đảm bảo cho công tác dân số 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2030.  

 Khi các văn bản là căn cứ, viện dẫn để áp dụng thực hiện Nghị quyết về 

công tác dân số được sửa đổi, bổ xung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp 

dụng theo văn bản sửa đổi bổ xung hoặc thay thế.  

 Các chính sách về dân số khác không có trong quy định tại Nghị quyết về 

công tác dân số được thực hiện theo quy định hiện hành.    

2. Đối tượng áp dụng 

 Công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai; các cơ quan, tổ chức 

đơn vị cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách công tác dân số trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai.     

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC CHÍNH 

SÁCH CỦA NGHỊ QUYẾT 

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

vụ thuộc lĩnh vực dân số  

a) Mục tiêu: 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.   

b) Nội dung  

- Các cơ quan, đơn vị trong hệ thống y tế - dân số công lập theo chức 

năng nhiệm vụ được giao, tổ chức cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực dân số theo  

hình thức Dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước và hình thức Xã hội hóa, 

chi phí dịch vụ do người dân chi trả.  
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- Các cơ sở y tế ngoài công lập; các tổ chức, công ty tư nhân, các cơ sở 

bán lẻ thuốc và cá nhân…có đủ điều kiện kinh doanh hành nghề theo quy định 

của pháp luật được phép cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực dân số theo hình thức 

Xã hội hóa, chi phí dịch vụ do người dân chi trả. 

c) Giải pháp thực hiện  

 - 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; 

- 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; 

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

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

lĩnh vực dân số 

a) Mục tiêu: 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. 

b) Nội dung 

- Người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai; 

người dân tộc thiểu số cư trú tại các xã khu vực II, khu vực III thực hiện các 

dịch vụ thuộc lĩnh vực dân số được hỗ trợ thanh toán chi phí dịch vụ từ nguồn 

ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị quyết này.  

- Các đối tượng còn lại (gồm: Người dân cư trú tại thành phố, thị xã, thị 

trấn và các xã vùng I; người dân tộc kinh cư trú các xã khu vực II, khu vực III) 

thực hiện các dịch vụ thuộc lĩnh vực dân số theo hình thức Xã hội hóa, chi phí 

dịch vụ do người dân tự chi trả. 

c) Giải pháp thực hiện   

- 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; 

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

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

thuộc lĩnh vực dân số 

a) Mục tiêu: 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. 

b) Nội dung: Định mức hỗ trợ tương đương với chi phí thực tế để tổ chức 

cung cấp dịch vụ theo quy định hiện hành, chưa bao gồm tiền lương cho cán bộ 

y tế và tiền khấu hao tài sản.   
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c) Giải pháp thực hiện   

- 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. 

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

a) 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 và đến 

năm 2030 đề ra (chưa bao gồm kinh phí chi thường xuyên cho tổ chức bộ máy). 

b) Nội dung 

- Thù lao cộng tác viên dân số tại thôn, tổ dân phố;  

- Đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực thực hiện công tác dân số;  

- Truyền thông vận động nhân dân; tổ chức thực hiện chính sách dân số 

xuống cộng đồng, các xã khó khăn và đặc biệt khó khăn; 

- Nâng cấp cơ sở vật chất kho dữ liệu điện tử chuyên ngành dân số; 

- Khuyến khích các tập thể, cộng đồng thực hiện tốt chính sách dân số. 

c) Giải pháp thực hiện   

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

Nhà nước; 

- 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.  

V. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

Tổng kinh phí thực hiện 04 năm (2022-2025): 78,191 tỷ đồng, gồm: 

- Nguồn XHH (phí dịch vụ do người dân chi trả): 33 tỷ đồng 

- Nguồn ngân sách nhà nước: 45.191 tỷ đồng, 

Trong đó: 

+ Kinh phí khuyến khích người dân thực hiện dịch vụ thuộc lĩnh vực dân 

số: 35.177 triệu đồng. 

+ Kinh phí tổ chức thực hiện công tác dân số: 10.014 triệu đồng 

 (Có Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo) 

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT 

Để đạt được các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 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, cũng như các chỉ tiêu cụ thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh 

kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép xây dựng Nghị quyết để Ủy ban 
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nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ, trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2025. 

Trên đây là Tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định Chính sách 

thực hiện công tác dân số và phát triển tỉnh Lào Cai, xin tỉnh kính trình Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Xin gửi kèm theo: 

 (1)Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định về Chính sách thực hiện 

công tác dân số và phát triển tỉnh Lào Cai; 

  (2) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách;  

  (3)Báo cáo Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ công tác dân số và kế hoạch 

hóa gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2021;  

  (4) Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị. 

  (5) Dự kiến Đề cương chi tiết Nghị quyết quy định về chính sách thực hiện 

công tác dân số và phát triển tỉnh Lào Cai; 

         (6) Báo cáo Thẩm định của Sở Tư pháp. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Chánh, Phó Chánh VPUBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TH3, VX2. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STT Nội dung hỗ trợ  Năm 2022  Năm 2023  Năm 2024  Năm 2025  Tổng cộng Ghi chú

Tổng          11.192          11.220          11.312          11.512             45.191 

I
Chính sách 3: Quy định định mức, thanh toán chi phí dịch 

vụ thuộc lĩnh vực dân số
           8.591            8.697            8.828            9.106             35.177 

1

Hỗ trợ chi phí thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, xử 

lý tai biến theo chuyên môn y tế đối với người thuộc hộ 

nghèo, hộ cận nghèo; người dân tộc thiểu số sống tại xã 

đặc biệt khó khăn 

           3.045            2.913            2.781            2.665             11.404 

a. Cung cấp dịch vụ KHHGĐ            1.949            1.801            1.652            1.520               6.923 

-

Đặt tháo dụng cụ TC: 222.0000đ/ca (chưa bao gồm PTTT). 

Năm 2022: 4.800 ca; 2023: 4.500 ca; 2024: 4.200 ca; 2025: 

3.900 ca  

           1.066               999               932               866               3.863 

Năm 2022 chỉ tiêu 8.000 ca, hỗ trợ 60% 4.800 ca; Năm 

2023 chỉ tiêu 7.500 ca, hỗ trợ 60% 4.500 ca; Năm 2024 

chỉ tiêu 7.000 ca hỗ trợ 60% 4.200 ca; Năm 2025 chỉ 

tiêu 6.500 ca hỗ trợ 60% 3.900 ca. Giá theo STT 

192/PLIII/TT14

-
Đình sản nữ: 4.092.700đ/ca. Năm 2022: 110; 2023: 90 ca; 

2024: 70 ca; 2025: 54 ca
              450               368               286               221               1.326 

Năm 2022 chỉ tiêu 180 ca, hỗ trợ 61% 110 ca; Năm 

2023 chỉ tiêu 150 ca, hỗ trợ 60% 90 ca; Năm 2024 chỉ 

tiêu 120 ca hỗ trợ 60% 70 ca; Năm 2025 chỉ tiêu 90 ca 

hỗ trợ 60% 54 ca. iá bao gồm: Khám 34.500 PLI/TT14 

+ triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ 2.860.000 đồng STT 

641/PLIII/NQ23 + Siêu âm 43.900 đồng STT 1/PLIII 

/NQ23 + Giường bệnh 5 ngày STT 4.3/PLII/NQ23 là 

199.200 đồng x 5 = 996.000 đồng + Xét nghiệm máu 

đông 12.600 đồng STT 1363/PLIII/NQ23 + Xét ngiệm 

thời gian máu chảy 12.600 đồng SST1362/PLIII/NQ23 

+ XN tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 40.400 đồng 

STT 1383/PLIII/NQ23 + XN định nhóm máu ABO 

39.100 đồng STT 1283/PLIII/NQ23 + XN HIV 53.600 

đồng STT 1628/PLIII/NQ23).  

Phụ lục I

NHU CẦU KINH PHÍ ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN SỐ GIAI ĐOẠN 2022-2025

(Kèm theo Tờ trình số:      /TTr-UBND ngày      /   /2021 của  UBND tỉnh Lào Cai)

                                 Đơn vị tính: Triệu đồng



STT Nội dung hỗ trợ  Năm 2022  Năm 2023  Năm 2024  Năm 2025  Tổng cộng Ghi chú

-
Cấy/tháo thuốc tránh thai: 440.000đ/ca (chưa bao gồm 

PTTT). Mỗi năm 350 ca 
              154               154               154               154                  616 

Năm 2022 chỉ tiêu 500 ca, hỗ trợ 70% 350 ca; Năm 

2023 chỉ tiêu 500 ca, hỗ trợ 70% 350 ca; Năm 2024 chỉ 

tiêu 500 ca hỗ trợ 70% 350 ca; Năm 2025 chỉ tiêu 500 

ca hỗ trợ 70% 350 ca. Giá bao gồm: Cấy 214.000 đồng 

STT 1919/PLIII/NQ23 + Khám 34.500 đồng STT 

3/PLI/TT14 + Siêu âm 43.900 đồng STT 1/PLIII/NQ23 

+ XN tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 40.400 đồng 

STT 1383/PLIII/NQ23 + XN HIV 53.600 đồng STT 

1628/PLIII/NQ23 + XN gan B 53.600 đồng STT 

1659/PLIII/NQ23).

-

Tiêm thuốc tránh thai: 45.600 đ/ca ( chưa bao gồm phương 

tiện tránh thai) Mỗi năm 4.200 ca . Dự kiến mỗi năm có 50% 

trong số đối tượng sử dụng thuốc tiêm là người mới sử dụng 

cần phải được khám phụ khoa (2.100 ca x 24.000 đ/ca)

              242               242               242               242                  968 

Năm 2022 chỉ tiêu 6.000 ca, hỗ trợ 70% 42.00 ca; Năm 

2023 chỉ tiêu 6.000 ca, hỗ trợ 70% 4.200 ca; Năm 2024 

chỉ tiêu 6.000 ca hỗ trợ 70% 4.200 ca; Năm 2025 chỉ 

tiêu 6.000 ca hỗ trợ 70% 4.200 ca. Giá theo STT 

219/PLIII/NQ23 x 4 mũi

-
Trợ cấp tai biến do sử dụng các BPTT lâm sàng thất bại 

(trung bình mỗi năm 0,1% =10 ca) x 3.766.000đ/ca
                38                 38                 38                 38                  151 Trung bình 10 ca/năm. Giá theo STT 674/PLIII/NQ 23

b. Phương tiện tránh thai            1.096            1.112            1.128            1.144               4.481 

Giá theo giá xuất kho PTTT miễn phí của Tổng cục 

Dân số tại thời điểm hiện tại. Căn cứ theo Kế hoạch 

số 212/KH-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh 

Lào Cai về triển khai thực hiện Quyết định số 

1848/QĐ-TTg ngày 19/11/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình củng cố và phát triển và 

nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hoá gia đình 

đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

-

Dụng cụ tử cung (Năm 2022: 5.280 chiếc; năm 2023: 4.950 

chiếc; năm 2024: 4.620 chiếc; năm 2025: 4.290 chiếc) x 

9.450đ/chiếc

                50                 47                 44                 41                  181 

Năm 2022 chỉ tiêu 8.000 ca, hỗ trợ 60% 4.800 ca; Năm 

2023 chỉ tiêu 7.500 ca, hỗ trợ 60% 4.500 ca; Năm 2024 

chỉ tiêu 7.000 ca hỗ trợ 60% 4.200 ca;  Năm 2025 chỉ 

tiêu 6.500 ca hỗ trợ 60% 3.900 ca. Theo QĐ 199/QĐ-

BYT ngày 20/01/2009 quy định định mức DCTC 1,1 

chiếc/người: năm 2022 là 4.800 ca x 1,1 = 5.280 chiếc; 

năm 2023 là 4.500 x 1,1 = 4.950 chiếc; năm 2024 là 

4.200 ca x 1,1 = 4.620 chiếc; năm 2025 là 3.900 x 1,1 = 

4.290 chiếc



STT Nội dung hỗ trợ  Năm 2022  Năm 2023  Năm 2024  Năm 2025  Tổng cộng Ghi chú

-
Thuốc tiêm tránh thai. Mỗi năm 16.800 lọ x 25.935đ = 

435.700.000đ
              436               436               436               436               1.743 

Mỗi năm chỉ tiêu 6.000 ca, hỗ trợ 70% 4.200 ca. Theo 

QĐ 199/QĐ-BYT ngày 20/01/2009 quy định định mức 

thuốc tiêm: 04 lọ/người/năm: 4.200 ca x 04 lọ = 16.800 

lọ. 

- Thuốc cấy Implanon: 350 chiếc x 260.000đ/chiếc                 91                 91                 91                 91                  364 

Mỗi năm chỉ tiêu 500 ca hỗ trợ 70% 350 ca. Theo QĐ 

199/QĐ-BYT ngày 20/01/2009 quy định định mức 01 

liều/người: 350 ca x 01 liều = 350 liều.

-

Viên uống tránh thai tổng hợp (cho mọi phụ nữ)  (Năm 2022: 

84.240 vỉ; năm 2023: 87.360 vỉ; năm 2024: 90.480 vỉ; năm 

2025: 93.600) x 4.757đ/vỉ

              401               416               430               445               1.692 

Năm 2022 chỉ tiêu 10.800 người; năm 2023: 11.200 

người; năm 2024: 11.600 người; năm 2025: 12.000 

người trong đó miễn phí (năm 2022 60% là 6.480 người; 

năm 2023 60% là 6.720 người; năm 2024 60% là 6.960 

người; năm 2025 60% 7.200 người. Theo QĐ 199/QĐ-

BYT ngày 20/01/2009 quy định định mức là 13 

vỉ/người/năm: năm 2022: 6.480 người x 13 vỉ = 84.240 

vỉ; năm 2023: 6.720 người x 13 vỉ = 87.360 vỉ; năm 

2024: 6.960 người x 13 vỉ = 90.480 vỉ; năm 2025: 7.200 

người x 13 vỉ = 93.600 vỉ              

-

Viên uống tránh thai đơn thuần (cho phụ nữ đang cho con bú) 

(Năm 2022: 21.060 vỉ; năm 2023: 21.840 vỉ; năm 2024: 

22.620 vỉ; năm 2025: 23.400) x 5.633đ/vỉ

              119               123               127               132                  501 

Năm 2022 chỉ tiêu 2.700 người; năm 2023: 2.800 người; 

năm 2024: 2.900 người; năm 2025 3.000 người trong đó 

miễn phí ( năm 2022 60% là 1.620 người ; năm 2023 

60% là 1.680 người; năm 2024 60% là 1.740 người; 

năm 2025 60% 1.800 người. Theo QĐ 199/QĐ-BYT 

ngày 20/01/2009 quy định định mức là 13 vỉ/người/năm: 

Năm 2022: 1.620 người x 13 vỉ = 21.060 vỉ; năm 2023: 

1.680 người x 13 vỉ = 21.840 vỉ; năm 2024: 1.740 người 

x 13 vỉ = 22.620 vỉ; năm 2025: 1.800 người x 13 vỉ = 

23.400 vỉ              

2

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 tại cộng đồng có các đối tượng (tại các xã đặc 

biệt khó khăn)

           1.275            1.275            1.275            1.275               5.100  

-
Hỗ trợ chi phí vận chuyển trang thiết bị cho đội lưu động 

500.000 đồng/xã/năm x 70 xã
                35                 35                 35                 35                  140 

Định mức hỗ trợ bằng định mức của Nghị quyết số 

90/2016/NQ-HĐND 



STT Nội dung hỗ trợ  Năm 2022  Năm 2023  Năm 2024  Năm 2025  Tổng cộng Ghi chú

-

 Hỗ trợ đối tượng (Khám và tiền thuốc, vật tư tiêu hao) mỗi 

năm khám 20.000 lượt người/năm x 52.000/ca . Dự kiến 50% 

số đến khám được điều trị thông thường: 20.000đ/ca (20 viên 

amoxilin 500mg x 1.000đ/viên).

           1.240            1.240            1.240            1.240               4.960 

 Định mức: Thông tư số 06/2009/TT-BYT ngày 

26/6/2009 của Bộ Y tế và giá thực tế                       - 

Điều trị phụ khoa thông thường: 20 viên amoxilin 

500mg x 1.000đ/viên)

3 Thực hiện hoạt động tư vấn, khám sức khỏe trước kết hôn            1.372            1.440            1.516            1.691               6.018 

-

Khám sức khỏe cho thanh niên, vị thành viên trước kết hôn tại 

trạm y tế (Tổng số người được khám x 27.500đ/người) Năm 

2022: 7.200 người, năm 2023: 9.600 người, năm 2024: 

12.000 người, năm 2025: 14.400 người.

              198               264               330               495               1.287 

- Hướng dẫn 626/BYT-TCDS ngày 13/02/2020 của Bộ 

Y tế; Quyết định 25/QĐ-BYT ngày 07/01/2011

- Dự kiến thanh niên, vị thành viên (15 - 24 tuổi) mỗi 

lứa tuổi là 12.000 người x 10 lứa tuổi = 120.000 

người/năm: Năm 2022 là 15% = 18.000 người; năm 

2023 là 20% = 24.000 người; năm 2024 là 25% = 

30.000 người; năm 2025 là 30% = 36.000 người.

- Dự kiến đề nghị chính sách hỗ trợ 40% chỉ tiêu hàng 

năm cho các đối tượng là người nghèo, cận nghèo; dân 

tộc thiểu số sống tại xã ĐBKK: năm 2022 là 7.200 

người; năm 2023 là 9.600 người; năm 2024 là 12.000 

người; năm 2025 là 14.400 người.  Giá khám 27.500 

đồng theo PLI/TT14

-

Sàng lọc bệnh Thalassemia cho thanh niên, vị thành niên (15 

đến 24 tuổi chưa kết hôn là người thuộc hộ nghèo, cận nghèo 

tại các xã đặc biệt khó khăn

              847               847               847               847               3.388 

Căn cứ Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 14/4/2021 

của UBND tỉnh Lào Cai về Triển khai thực hiện Quyết 

định số 1999/QĐ-TTg ngày 7/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt chương trình mở rộng tầm soát, 

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

đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bước 1: Làm xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu, định 

lượng sắt huyết thanh, Ferritin để sàng lọc tìm ra đối tượng 

nguy cơ cao

              433               433               433               433               1.732 

Giá bao gồm: Tổng phân tích tế bào máu 46.200 đồng 

STT1382/PLIII/TT14 + định lượng sắt huyết thanh 

32.300 đồng STT1515/PLIII/TT14 + Ferritin 80.800 

đồng STT1526/PLIII/TT14)

 - Lấy máu và làm xét nghiệm  cho 2.400 người (Tổng phân 

tích tế bào máu, định lượng sắt huyết thanh, Ferritin) để tìm ra 

đối tượng có nguy cơ cao  (46.200 + 32.300 + 80.800) x 

2.400 người 

              382               382               382               382               1.529 Hỗ trợ xăng xe (70 xã x 30.000đ/2 lượt x 2 người)



STT Nội dung hỗ trợ  Năm 2022  Năm 2023  Năm 2024  Năm 2025  Tổng cộng Ghi chú

 - Hỗ trợ xăng xe cán bộ đi lấy mẫu (đi đường 70 xã x 

30.000đ/2 lượt x 2 người)
                42                 42                 42                 42                  168 Theo Giá thực tế đã phê duyệt năm 2021

 - Mua vật tư bảo quản vận chuyển mẫu máu: (thùng xốp 

50.000 đ/thùng/xã x 70 xã; đá cục 02 túi x 10.000đ/túi x 70 

xã; Màng bọc thực phẩm 50.000 một cuộn/huyện x 8 huyện, 

thị xã

                  5                   5                   5                   5                    21 Theo Giá thực tế đã phê duyệt năm 2021

 - Chi phí chuyển mẫu máu về Bệnh viện tỉnh để thực hiện xét 

nghiệm Bước 1 (70 xã x 50.000 đồng) 
                  4                   4                   4                   4                    14 

Bước 2: Làm xét nghiệm điện di huyết sắc tố các đối tượng có 

nguy cơ cao để xác định thalassemia
              414               414               414               414               1.656 

Giá Bộ mẫu giấy thấm theo giá trúng thầu nguồn kinh 

phí địa phương năm 2021; Chi phí gửi mẫu theo giá 

cước bưu chính thực tế

 - Chi phí lấy mẫu máu khô chuyển về Bệnh viện Huyết học  - 

Truyền máu Trung ương   (Bộ mẫu giấy thấm 29.000 

đồng+chi phí gửi mẫu  12.500) x 720 người; dự kiến 30% số 

người thực hiện bước 1 sẽ lấy máu để thực hiện bước 2

                30                 30                 30                 30                  120 
Giá đang thực hiện năm 2021với Bệnh viện Huyết học - 

Truyền máu TW

 - Xét nghiệm điện di huyết sắc tố bằng mẫu máu khô để nhận 

định người mang gien bệnh thalassemia (720 người  x 

500.000 đồng)

              360               360               360               360               1.440 Giá cước bưu chính thực tế

Chi phí chuyển trả kết quả xét nghiệm cho đối tượng (2.400 x 

10.000đ/trường hợp)
                24                 24                 24                 24                    96 



STT Nội dung hỗ trợ  Năm 2022  Năm 2023  Năm 2024  Năm 2025  Tổng cộng Ghi chú

-

Chi hỗ trợ mô hình tư vấn, khám sức khỏe trước kết hôn: Định 

mức: 2trđ/xã duy trì; 12,72 trđ/xã mới (Mỗi năm mở rộng mới 

05 xã)

                94               104               114               124                  434 

-  Kinh phí thành lập câu lạc bộ:                               + 

Tập huấn 05 lớp cho nhân viên thường trực, CTV tình 

nguyện, tuyên truyền viên các tổ chức đoàn thể tại địa 

bàn triển khai mô hình mới và ra mắt câu lạc bộ: Kinh 

phí = 9.400.000đ/lớp (giảng viên: 800.000đ x 02 

buổi/ngày = 1.600.000; Tiền lưu trú giảng viên: 02 ngày 

x 200.000 x 02 người = 800.000đ; Tiền ngủ cho GV: 01 

tối x 250.000 x 02 người = 500.000đ; Tít chữ 

=500.000đ; VPP, tài liệu 40 người x 20.000đ/người = 

800.000đ; nước uống 40 người x 10.000đ/người = 

400.000đ; hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng không hưởng 

lương 40 người x 80.000đ/người = 3.200.000đ; hỗ trợ 

tiền đi lại 40 người x 40.000đ/người = 1.600.000đ).        

+ Thành lập CLB triển khai mở rộng mô tại các xã triển 

khai  (40 người/CLB) 2 CLB/năm x 1.500.000đ (market 

1 chiếc x 500.000đ,  Chè nước (40 người x 10.000đ, tài 

liệu, VPP (40 bộ x 15.000đ); Phát thanh và viết tin bài 

trên loa truyền thanh xã: 4 tin x 100.000đ/tin)                       

     + Duy trì họp giao ban của tổ nhân viên thường trực: 

420.000đ/tổ/xã/năm x 5 CLB  (chè nước: 3 người x 2 

quý x10.000đ; văn phòng phẩm: 3 người x 2 quý 

x10.000đ, hỗ trợ đi lại: 3 người x 2 quý x 50.000đ)                                                           

                                                 +Tổ chức sinh hoạt câu 

lạc bộ quý/lần = 500 x 2 quý/năm (hỗ trợ chè nước 5 x 

40 người = 200;  trang trí khánh tiết = 300)                                           

                     - Kinh phí  duy trì  câu lạc bộ đã thành lập: 

Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ quý/lần = 500 x 4 lần/năm 

(hỗ trợ chè nước 5 x 40 người = 200;  trang trí khánh 

tiết = 300). 

-

Tài liệu truyền thông về tư vấn khám sức khoẻ  trước kết hôn: 

in áp phích treo tại nhà văn hóa thôn, bệnh viện, trường học, 

trạm Y tế, Ủy ban xã, điểm đông người qua lại, Trung tâm Y 

tế: 500 tờ x 30.000đồng/tờ = 15.000.000đồng. Năm 2022 

(200 tờ x 38.000đồng/tờ = 7.600.000đồng; Tờ rơi phát cho 

trường học, đoàn thanh niên, hộ gia đình có con trong độ tuổi 

VTN, TN 10.000 tờ x 1.600 = 16.000.000 đồng)

                24                 15                 15                 15                    69 



STT Nội dung hỗ trợ  Năm 2022  Năm 2023  Năm 2024  Năm 2025  Tổng cộng Ghi chú

-

Tổ chức Hội thi "Tìm hiểu kiến thức về CSSKSS vị thành 

niên, thanh niên"tại trường 03 trường/năm. Định mức 

10trđ/trường (Ma két phông chính : 1 chiếc x 1.000.000đ x 3 

trường; Thuê âm thanh, ánh sáng: 1 buổi x 1.000.000đ x 3 

trường; Hỗ trợ cán bộ thực hiện tư vấn : 1 người x 500.000đ x 

3 trường; Băng zôn : 1 chiếc x 500.000đ x 3 trường; Phô tô tài 

liệu: 30 bộ x 20.000đ x 3 trường; Nước uống: 120 người x 

10.000đ x 3 trường; Biên soạn đề thi, đáp án: 1 bộ x 500.000đ 

x 3 trường; Hỗ trợ đội văn nghệ (10 người x 

50.000đ/người/ngày x 3 ngày) x 3 trường; Giải thưởng (5 

giải) x 3 trường;  Bồi dưỡng Ban giám khảo: 5 người x 

200.000đ x 3 trường; Bồi dưỡng thành viên ban tổ chức, thư 

ký: 2 người x 100.000đ x 3 trường)

                30                 30                 30                 30                  120 

-

Hoạt động ngoại khóa tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân tại 

trường THPT-THCS của 9 huyện, tp/năm (Định mức: 4 

trường/ huyện x 9 huyện= 36 trường; Kinh phí: 

5.000.000đ/trường trong đó: Phông chính 01 chiếc x 

1.000.000đ= 1.000.000đ, băng zôn 1 chiếc x 500.000đ, hỗ trợ 

cán bộ thực hiện tư vấn 300.000đ/trường, phô tô tài liệu: 20 

bộ x 10.000đ= 200.000đ, quà tặng giao trả lời câu hỏi: 20 

xuất x 35.000đ= 700.000đ; nước uống 160 người x 5.000đ= 

800.000đ; Hỗ trợ đội văn nghệ (10 người x 40.000đ/ 

ngày/người x 3 ngày = 1.200.000đ, thù lao ban tổ chức: 3 

người x 100.000đ= 300.000đ)

              180               180               180               180                  720 

4

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

           2.094            2.202            2.309            2.426               9.031 

- Sàng lọc trước sinh               674               733               791               856               3.054 



STT Nội dung hỗ trợ  Năm 2022  Năm 2023  Năm 2024  Năm 2025  Tổng cộng Ghi chú

+

Sàng lọc trước sinh bằng kỹ thuật siêu âm ( sàng lọc 03 loại 

hội chứng: Hội chứng Edward; Hội chứng Down; Hội chứng 

Patau) 87.800đ/ca  (siêm âm 2 lần /thai phụ x 43.900đ) năm 

2022: 1.544 ca; năm 2023:1.688 ca; năm 2024: 1.832 ca; năm 

2025: 1.980 ca

              136               148               161               174                  618 

Năm 2022: Dự kiến năm 2022 là 12.440 trẻ sinh ra, tỷ lệ 

được sàng lọc TS là 31% (3.860 ca). Trong đó thực hiện 

40% miễn phí (1.544 ca); Năm 2023: Dự kiến năm 2023 

là 12.410 trẻ sinh ra, tỷ lệ được sàng lọc TS là 34% 

(4.220 ca). Trong đó thực hiện 40% miễn phí (1.688 ca); 

Năm 2024: Dự kiến năm 2024 là 12.380 trẻ sinh ra, tỷ lệ 

được sàng lọc TS là 37% (4.580 ca). Trong đó thực hiện 

40% miễn phí (1.832 ca); Năm 2025: Dự kiến năm 2025 

là 12.360 trẻ sinh ra, tỷ lệ được sàng lọc TS là 40% 

(4.944 ca). Trong đó thực hiện 40% miễn phí (1.980 ca). 

Siêu âm 43.900 đồng/lần STT 1/PLIII/NQ23 x 2 lần/thai 

phụ = 87.800 đồng/ca

+
Sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia cho phụ nữ 

mang thai
              538               584               630               683               2.436 

Theo Quyết định số 3845/QĐ-BYT ngày 11/8/2021 của 

Bộ y tế về việc ban hành danh mục một số bệnh, tật bẩm 

sinh được tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ 

sinh thuộc gói dịch vụ cơ bản

Bước 1: Làm xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu, định 

lượng sắt huyết thanh, Ferritin để sàng lọc tìm ra đối tượng 

nguy cơ cao

              274               297               320               343               1.233 

 - Lấy máu và làm xét nghiệm cho phụ nữ mang thai (Tổng 

phân tích tế bào máu, định lượng sắt huyết thanh, Ferritin) để 

tìm ra đối tượng có nguy cơ cao  (46.200 + 32.300 + 80.800) 

x năm 2022: 1.544 ca; năm 2023:1.688 ca; năm 2024: 1.832 

ca; năm 2025: 1.980 ca

              246               269               292               315               8.267 

Giá bao gồm: Tổng phân tích tế bào máu 46.200 đồng 

STT1382/PLIII/TT14 + định lượng sắt huyết thanh 

32.300 đồng STT1515/PLIII/TT14 + Ferritin 80.800 

đồng STT1526/PLIII/TT14)

 - Hỗ trợ xăng xe cán bộ đi lấy mẫu (đi đường 152 xã x 

30.000đ/2 lượt x 2 người)
                  9                   9                   9                   9               3.488 Hỗ trợ xăng xe (70 xã x 30.000đ/2 lượt x 2 người)

 - Mua vật tư bảo quản vận chuyển mẫu máu: (thùng xốp 

50.000 đ/thùng/xã x 152 xã; đá cục 02 túi x 10.000đ/túi x 152 

xã; Màng bọc thực phẩm 50.000 một cuộn/huyện x 9 huyện, 

thị xã, TP

                11                 11                 11                 11               2.274 Theo Giá thực tế đã phê duyệt năm 2021

 - Chi phí chuyển mẫu máu về Bệnh viện tỉnh để thực hiện xét 

nghiệm Bước 1 (152 xã x 50.000 đồng) 
                  8                   8                   8                   8               1.091 Theo Giá thực tế đã phê duyệt năm 2021



STT Nội dung hỗ trợ  Năm 2022  Năm 2023  Năm 2024  Năm 2025  Tổng cộng Ghi chú

Bước 2: Làm xét nghiệm điện di huyết sắc tố các đối tượng có 

nguy cơ cao để xác định thalassemia
              265               288               311               339                  557 

 - Chi phí lấy mẫu máu khô chuyển về Bệnh viện Huyết học  - 

Truyền máu Trung ương   (Bộ mẫu giấy thấm 29.000 

đồng+chi phí gửi mẫu  12.500) x dự kiến 30% số người thực 

hiện bước 1 sẽ lấy máu để thực hiện bước 2 (năm 2022: 460 

người; năm 2023: 500 người; năm 2024: 540 người; năm 

2025: 590 người)

                19                 21                 22                 24               1.033 

Giá Bộ mẫu giấy thấm theo giá trúng thầu nguồn kinh 

phí địa phương năm 2021; Chi phí gửi mẫu theo giá 

cước bưu chính thực tế

 - Xét nghiệm điện di huyết sắc tố bằng mẫu máu khô để nhận 

định người mang gen bệnh thalassemia 30% số người thực 

hiện Bước 1 (năm 2022: 460 người; năm 2023: 500 người; 

năm 2024: 540 người; năm 2025: 590 người)  x 500.000 

đồng/ca

              230               250               270               295               1.033 
Giá đang thực hiện năm 2021với Bệnh viện Huyết học - 

Truyền máu TW

Chi phí chuyển trả kết quả xét nghiệm cho đối tượng ( x 

10.000đ/trường hợp)
                15                 17                 18                 20                  522 Giá cước bưu chính thực tế

-

Sàng lọc sơ sinh 05 bệnh di truyền rối loạn chuyển hóa phổ 

biến (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): 528.500 đồng/ca. (gửi mẫu đi XN 

15.500 giá chuyển phát nhanh bưu chính + trả kết quả theo giá 

bưu chính 13.000 đồng + 500.000 đồng bao gồm bộ mẫu và 

giá XN 5 bệnh theo giá của các đơn vị đang thực hiện). Năm 

2022: 2.688 ca; năm 2023: 2.780 ca;  năm 2024: 2.872 ca; 

năm 2025: 2.970

           1.421            1.469            1.518            1.570               5.977 

Năm 2022: Dự kiến năm 2022 là 12.440 trẻ sinh ra, tỷ lệ 

trẻ được sàng lọc SS là 54% (6.720 trẻ). Trong đó thực 

hiện 40% miễn phí (2.688 trẻ; Năm 2023: Dự kiến năm 

2023 là 12.410 trẻ sinh ra, tỷ lệ trẻ được sàng lọc SS là 

56% (6.950 trẻ). Trong đó thực hiện 40% miễn phí 

(2.780 trẻ); Năm 2024: Dự kiến năm 2024 là 12.380 trẻ 

sinh ra, tỷ lệ trẻ được sàng lọc SS là 58% (7.180 trẻ). 

Trong đó thực hiện 40% miễn phí (2.872 trẻ), Năm 

2025: Dự kiến năm 2025 là 12.360 trẻ sinh ra, tỷ lệ trẻ 

được sàng lọc SS là 60% (7.420 trẻ). Trong đó thực hiện 

40% miễn phí (2.970 trẻ). Giá bao gồm: Gửi mẫu đi XN 

15.500 theo giá cước bưu chính thực tế + trả kết quả 

theo giá bưu chính thực tế 13.000 đồng + 500.000 đồng 

bao gồm bộ mẫu và giá XN 5 bệnh theo giá  đang thực 

hiện năm 2021

5 Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi               484               537               611               703               2.289 



STT Nội dung hỗ trợ  Năm 2022  Năm 2023  Năm 2024  Năm 2025  Tổng cộng Ghi chú

-

Khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi tại trạm y tế. Định 

mức: 27.500đ/người; Năm 2022 là 9.016 người; năm 2023 là 

9.870 người; năm 2024 là 11.453 người; năm 2025 là 13.242 

người.

              248               271               315               364               1.198 

- Dự kiến số người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) năm 

2022 là 81.732 người, chỉ tiêu thực hiện là 52% = 

42.500 người; năm 2023 là 87.400 người, chỉ tiêu thực 

hiện là 58% = 50.692 người; năm 2024 là 93.068 người, 

chỉ tiêu thực hiện là 85% = 79.108 người; năm 2025 là 

98.736 người, chỉ tiêu thực hiện là 95% = 93.799 người

- Dự kiến đề nghị chính sách hỗ trợ chỉ tiêu hàng năm 

cho các đối tượng là người nghèo, cận nghèo; dân tộc 

thiểu số sống tại xã đặc biệt khó khăn: Năm 2022 là 

21% (9.016 người);  năm 2023 là 19% (9.870)  người; 

năm 2024 là 14% (11.453 người); năm 2025 là 14%  

(13.242 người)     Giá khám 27.500 đồng theo PLI/TT14



STT Nội dung hỗ trợ  Năm 2022  Năm 2023  Năm 2024  Năm 2025  Tổng cộng Ghi chú

-

Xây dựng và duy trì hoạt động CLB chăm sóc sức khỏe người 

cao tuổi, lồng ghép các nội dung chăm sóc sức khỏe người 

cao tuổi vào CLB liên thế hệ và các loại hình CLB khác của 

người cao tuổi (Năm 2022 duy trì 15 mở rộng 15; năm 2023 

duy trì 30 mở rộng 15; năm 2024 duy trì 45 mở rộng 15; năm 

2025 duy trì 60 mở rộng 16) Định mức: 2trđ/xã duy trì; 12,72 

trđ/xã mới 

              221               251               281               324               1.076 

-  Kinh phí thành lập câu lạc bộ:                                        

+ Tập huấn 05 lớp cho nhân viên thường trực, CTV tình 

nguyện, tuyên truyền viên các tổ chức đoàn thể tại địa 

bàn triển khai mô hình mới và ra mắt câu lạc bộ: Kinh 

phí = 9.400.000đ/lớp (giảng viên: 800.000đ x 02 

buổi/ngày = 1.600.000; Tiền lưu trú giảng viên: 02 ngày 

x 200.000 x 02 người = 800.000đ; Tiền ngủ cho GV: 01 

tối x 250.000 x 02 người = 500.000đ; Tít chữ 

=500.000đ; VPP, tài liệu 40 người x 20.000đ/người = 

800.000đ; nước uống 40 người x 10.000đ/người = 

400.000đ; hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng không hưởng 

lương 40 người x 80.000đ/người = 3.200.000đ; hỗ trợ 

tiền đi lại 40 người x 40.000đ/người = 1.600.000đ).                       

              + Thành lập CLB triển khai mở rộng mô tại các 

xã triển khai  (40 người/CLB) 2 CLB/năm x 1.500.000đ 

(market 1 chiếc x 500.000đ,  Chè nước (40 người x 

10.000đ, tài liệu, VPP (40 bộ x 15.000đ); Phát thanh và 

viết tin bài trên loa truyền thanh xã: 4 tin x 

100.000đ/tin)                       + Duy trì họp giao ban của 

tổ nhân viên thường trực: 420.000đ/tổ/xã/năm x 5 CLB  

(chè nước: 3 người x 2 quý x10.000đ; văn phòng phẩm: 

3 người x 2 quý x10.000đ, hỗ trợ đi lại: 3 người x 2 quý 

x 50.000đ)                                                     +Tổ chức 

sinh hoạt câu lạc bộ quý/lần = 500 x 2 quý/năm (hỗ trợ 

chè nước 5 x 40 người = 200;  trang trí khánh tiết = 300)                                           

                                          - Kinh phí  duy trì  câu lạc bộ 

đã thành lập: Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ quý/lần = 500 

x 4 lần/năm (hỗ trợ chè nước 5 x 40 người = 200;  trang 

trí khánh tiết = 300). 

-

Tài liệu truyền thông về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi: in 

áp phích treo tại nhà văn hóa thôn, bệnh viện, trường học, 

trạm Y tế, Ủy ban xã, điểm đông người qua lại, Trung tâm Y 

tế: 500 tờ x 30.000đồng/tờ = 15.000.000đồng

                15                 15                 15                 15                    15 

6
Mô hình giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận 

huyết thống:
              123               133               139               149                  542 



STT Nội dung hỗ trợ  Năm 2022  Năm 2023  Năm 2024  Năm 2025  Tổng cộng Ghi chú

+

Chi hỗ trợ mô hình giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân 

cận huyết thống: Định mức: 2trđ/xã duy trì; 12,72 trđ/xã mới 

(Mỗi năm mở rộng mới 05 xã)

              110               120               126               136                  490 

-  Kinh phí thành lập câu lạc bộ:                                        

+ Tập huấn 05 lớp cho nhân viên thường trực, CTV tình 

nguyện, tuyên truyền viên các tổ chức đoàn thể tại địa 

bàn triển khai mô hình mới và ra mắt câu lạc bộ: Kinh 

phí = 9.400.000đ/lớp (giảng viên: 800.000đ x 02 

buổi/ngày = 1.600.000; Tiền lưu trú giảng viên: 02 ngày 

x 200.000 x 02 người = 800.000đ; Tiền ngủ cho GV: 01 

tối x 250.000 x 02 người = 500.000đ; Tít chữ 

=500.000đ; VPP, tài liệu 40 người x 20.000đ/người = 

800.000đ; nước uống 40 người x 10.000đ/người = 

400.000đ; hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng không hưởng 

lương 40 người x 80.000đ/người = 3.200.000đ; hỗ trợ 

tiền đi lại 40 người x 40.000đ/người = 1.600.000đ).                              

                     + Thành lập CLB triển khai mở rộng mô tại 

các xã triển khai  (40 người/CLB) 2 CLB/năm x 

1.500.000đ (market 1 chiếc x 500.000đ,  Chè nước (40 

người x 10.000đ, tài liệu, VPP (40 bộ x 15.000đ); Phát 

thanh và viết tin bài trên loa truyền thanh xã: 4 tin x 

100.000đ/tin)                                                              + 

Duy trì họp giao ban của tổ nhân viên thường trực: 

420.000đ/tổ/xã/năm x 5 CLB  (chè nước: 3 người x 2 

quý x10.000đ; văn phòng phẩm: 3 người x 2 quý 

x10.000đ, hỗ trợ đi lại: 3 người x 2 quý x 50.000đ)         

+Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ quý/lần = 500 x 2 

quý/năm (hỗ trợ chè nước 5 x 40 người = 200;  trang trí 

khánh tiết = 300)                                                           - 

Kinh phí  duy trì  câu lạc bộ đã thành lập: Tổ chức sinh 

hoạt câu lạc bộ quý/lần = 500 x 4 lần/năm (hỗ trợ chè 

nước 5 x 40 người = 200;  trang trí khánh tiết = 300). 

+

Hợp đồng với Đài PT-TH tỉnh xây dựng phóng sự tuyên 

truyền về phòng chống tảo hôn, kết hôn cận huyết thống trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai: 10 phút x 798.100đ/phút = 7.981.000 

triệu đồng

                  8                   8                   8                   8                    32 
Đơn giá theo STT số 31 phụ lục III Quyết định 

3800/QĐ-UBND



STT Nội dung hỗ trợ  Năm 2022  Năm 2023  Năm 2024  Năm 2025  Tổng cộng Ghi chú

+

Bộ tranh vải tuyên truyền về phòng chống tảo hôn, kết hôn 

cận huyết thống treo tại trạm y tế xã triển khai mô hình (1 bộ 

gồm 5 chiếc x 200nđ/chiếc = 1 triệu/bộ/xã/năm) năm 2022 

cấp cho 05 câu lạc bộ đã thành lập

                  5                   5                   5                   5                    20 
Cấp cho 5 câu lạc bộ mới thành lập  (Kinh phí: 

1.000.000đ/bộ x 5 bộ/xã/năm = 5.000.000đ)

7
Thực hiện Đề án giảm tình trạng mất cân bằng giới tính 

khi sinh. Định mức: 2trđ/xã/xã x 99 câu lạc bộ
              198               198               198               198                  792 

Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ quý/lần: 500.000đ/quý x 

4 quý = 2.000.000đ  (Tít chữ = 200.000đ;  hỗ trợ chè 

nước 200.000đ, tuyên truyền viên: 100.000đ) 

II
Chính sách 4: Quy định kinh phí tổ chức thực hiện công 

tác dân số
           2.601            2.523            2.484            2.406             10.014 

1  Chi hỗ trợ kinh phí thù lao cộng tác viên dân số            1.654            1.654            1.654            1.654               6.616 

-

Hỗ trợ phụ cấp cho cộng tác viên tổ dân phố. Cộng tác viên ở 

các thôn, bản chưa có nhân viên y tế thôn bản: 34 người, CTV 

ở tổ dân phố 336 người x 372.500đ/người/tháng/12 tháng 

/năm (mức áp dụng bằng 50% nhân viên y tế thôn, bản tại các 

xã vùng khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 

05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh 

mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn)

           1.654            1.654            1.654            1.654               6.616 

Đề xuất  hưởng 0,5 mức lương của nhân viên y tế thôn 

bản tại các xã vùng khó khăn theo Quyết định số 

30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành 

chính thuộc vùng khó khăn

2
Đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực về công tác dân số 

trong tình hình mới cho cán bộ y tế, dân số, các ngành
              340               340               340               340               1.361 



STT Nội dung hỗ trợ  Năm 2022  Năm 2023  Năm 2024  Năm 2025  Tổng cộng Ghi chú

-

Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cộng tác viên dân số 

mỗi huyện, tp 01 lớp. Mỗi lớp 25,7 triệu x 9 lớp tại 9 huyện, 

thị xã, TP .Trung bình mỗi lớp 50 học viên là các cộng tác 

viên dân số thôn bản, xã, phường, thị trấn tại 9 huyện, TP. 

Mỗi lớp 02 ngày. Nội dung chi: Tài liệu, VPP: 50 x 20.000đ = 

1.000.000; Thuê hội trường 02 ngày x 2.000.000đ/ngày = 

4.000.000; Market: 500.000đ; Hỗ trợ tiền ăn 50 người x 

100.000/ngày x 02 ngày = 10.000.000, hỗ trợ đi lại 50 x 

60.000 = 3.000.000; Tiền ngủ cho học viên: trung bình 3 triệu 

đồng/lớp. chè nước 50 x 10.000đ x 2 ngày = 1.000.000; Thù 

lao giảng viên 800.000đ/buổi x 02 buổi/ngày x 02 ngày = 

3.200.000đ

              231               231               231               231                  925 

Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018; Nghị 

quyết 07/2017/NQ ngày 17/7/2017; Hướng dẫn 

626/BYT-TCDS ngày 13/02/2020 của Bộ Y tế

-

Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho  viên chức y tế dân số 

mỗi huyện, tp 01 lớp. Mỗi lớp 12,1 triệu x 9 lớp tại 9 huyện, 

thị xã, TP. Trung bình mỗi lớp 50 học viên là viên chức dân 

số xã, phường, thị trấn và trưởng ban chỉ đạo , trưởng trạm y 

tế tại 9 huyện, TP. Mỗi lớp 02 ngày. Nội dung chi: Tài liệu, 

VPP: 50 x 20.000đ = 1.000.000; Thuê hội trường 02 ngày x 

2.000.000đ/ngày = 4.000.000; Market: 500.000đ; chè nước 

50 x 10.000đ x 2 ngày = 1.000.000; Thù lao GV 

800.000đ/buổi x 02 buổi/ngày x 02 ngày = 3.200.000; Chi 

phụ cấp tiền ăn cho GV: 03 ngày x 02 người x 200.000đ = 

1.200.000đ; tiền ngủ cho GV: 02 tối x 300.000 x 02 người = 

1.200.000đ

              109               109               109               109                  436 

Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018; Nghị 

quyết 07/2017/NQ ngày 17/7/2017; Hướng dẫn 

626/BYT-TCDS ngày 13/02/2020 của Bộ Y tế

3
Truyền thông, giáo dục, vận động về công tác dân số 

trong tình hình mới
              240               240               240               240                  960 

-

Tuyên truyền phát động chiến dịch dân số -KHHGĐ; hưởng 

ứng ngày dân số thế giới 11/7, ngày dân số Việt nam 26/12, 

tháng hành động quốc gia về dân số hàng năm: Băng zôn, 

tuyên truyền phát động chiến dịch dân số (02 đợt/năm - 11/7 

và 26/12) tuyến tỉnh:  48 cái x 500.000 = 24.000.000đ; Bản 

tin dân số (02 số x 1.000 cuốn/số x 33.000đ/cuốn = 

66.000.000đ

                90                 90                 90                 90                  360 

-

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục phát thanh tiếng Việt về 

Dân số và phát triển tại Đài PT-TH tỉnh tháng/ 1 số  (12 số x 

10 phút x 394.000đ/phút) 

                   47                    47                    47                    47                  189 
Đơn giá theo STT số 40  Phụ lục II Quyết định 

3800/QĐ-UBND



STT Nội dung hỗ trợ  Năm 2022  Năm 2023  Năm 2024  Năm 2025  Tổng cộng Ghi chú

-
Chuyên mục phát thanh tiếng Dân tộc (Mông) về Dân số và 

phát triển tháng/1 số (12 số x 10 phút x 201.700/phút)
                   24                    24                    24                    24                    97 

-
Chuyên mục phát thanh tiếng Dân tộc (Dao) về Dân số và 

phát triển tháng/1 số (12 số x 10 phút x 201.700đ/phút)
                   24                    24                    24                    24                    97 

-
Chuyên mục phát thanh tiếng Dân tộc (Giáy) về Dân số và 

phát triển tháng/1 số  (12 số x 10 phút x 201.700đ/phút)
                   24                    24                    24                    24                    97 

- Tuyên truyền trên Báo Lào Cai                 10                 10                 10                 10                    40 
Tuyên truyền về công tác Dân số và phát triển tỉnh Lào

Cai

- Tuyên truyền trên Báo GĐ&XH                 20                 20                 20                 20                    80 
Tuyên truyền về công tác Dân số và phát triển tỉnh Lào

Cai

4
Nâng  cấp cơ sở vật chất kho dữ liệu điện tử chuyên ngành 

dân số
              205               127                 88                 10                  430 

-
Tăng cường các phần mềm đảm bảo an ninh có bản quyền cho 

kho dữ liệu chuyên ngành dân số
                   10                    10                    10                    10                    40 

-

Nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị của kho dữ liệu 

chuyên ngành dân số: Trang bị máy tính cho các xã để  xử lý, 

khai thác các chỉ tiêu dân số và phát triển. 

                 195                  117                    78                  390 

5
Khuyến khích khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thực 

hiện tốt công tác dân số
              162               162               162               162                  648 

Thông tư 01/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ Y 

tế 

- 
Đối với xã không có người sinh con thứ 3, mức thưởng như 

sau:
                 117                  117                  117                  117                    468 

03 năm liên tục: 3.000.000 đồng                    27                    27                    27                    27                    108 

05 năm liên tục: 5.000.000 đồng                    90                    90                    90                    90                    360 

-
Đối với thôn không có người sinh con thứ 3, mức thưởng như 

sau:
                   45                    45                    45                    45                    180 

03 năm liên tục: 1.000.000 đồng                      9                      9                      9                      9                      36 

05 năm liên tục: 2.000.000 đồng                    36                    36                    36                    36                    144 

Tối đa không quá 02 thôn/huyện/năm

Đơn giá theo STT số 10 Phụ lục II Quyết định 3800/QĐ-

UBND

KH số 187/KH-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh 

Lào Cai

Tối đa không quá 01 xã/huyện/năm



Ghi chú

Quy định của Trung ương (cụ thể 

tên văn bản nếu có)
Nội dung chinh sách

Nhu cầu kinh phí 

giai đoạn 2022-2025

Thuyết minh cụ thể: Cơ sở pháp lý, cơ sở tính 

toán đề xuất nội dung, mức chi, mức hỗ trợ giai 

đoạn 2022-2025: thuyết minh sự thay đổi về nội 

dung, mức hỗ trợ, kinh phí so với giai đoạn 2016-

2021

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Phụ lục II

 BIỂU THUYẾT MINH ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN SỐ 

Đơn vị chủ trì xây dựng: Sở Y tế tỉnh Lào Cai

(Kèm theo Tờ trình số:           /TTr-UBND ngày         /       /2021 của  UBND tỉnh Lào Cai)

STT

Tên nghị 

quyết, quyết 

định hiện hành

Nội dung chính sách theo quy 

định hiện hành (Thực hiện 

giai đoạn 2016-2021)

Kinh phí thực hiện 

giai đoạn 2016-

2021 (Triệu đồng)

Đề xuất xây dựng chính sách giai đoạn 2022-2025



Ghi chú

Quy định của Trung ương (cụ thể 

tên văn bản nếu có)
Nội dung chinh sách

Nhu cầu kinh phí 

giai đoạn 2022-2025

Thuyết minh cụ thể: Cơ sở pháp lý, cơ sở tính 

toán đề xuất nội dung, mức chi, mức hỗ trợ giai 

đoạn 2022-2025: thuyết minh sự thay đổi về nội 

dung, mức hỗ trợ, kinh phí so với giai đoạn 2016-

2021

1

Nghị quyết số 

90/2016/NQ-

HĐND ngày 15 

tháng 12 năm 

2016 của Hội 

đồng nhân dân 

tỉnh Lào Cai 

1. Chi thù lao cho cộng tác viên 

dân số thôn, tổ dân phố, mức 

100.000đ/người/tháng.     2. Hỗ 

trợ chi thực hiện dịch vụ 

KHHGĐ, xử lý tai biến do sử 

dụng BPTT, thực hiện dịch vụ 

sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ 

sinh cho các đối tượng là người 

thuộc hộ nghèo, cận nghèo; 

người dân tộc thiểu số sống tại 

xã đặc biệt khó khăn:                               

              - 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: 

250.000 đồng/ca.                                            

                    - Tiêm thuốc tránh 

thai: 40.000 đồng/ 4 lần 

tiêm/người/năm.                       - 

Điều trị tai biến cho người sử 

dụng biện pháp tránh thai lâm 

sàng thất bại tối đa không quá 

1.500.000 đồng/ca.                         

    - Sàng lọc trước sinh: 

157.000 đòng/trường hợp.                               

                      - Sàng lọc sơ 

sinh: 271.000 đồng/ trường hợp                                      

                                     - Mua 

bộ mẫu lấy máu gót chân trẻ sơ 

sinh: 29.000 đồng/mẫu.         

Tổng số: 13.111trđ   

Trong đó                    

 Năm 2016: 539 trđ

Năm 2017: 2.347 trđ

Năm 2018: 2.263 trđ

Năm 2019: 2.239 trđ

Năm 2020: 2.709 

trđ                                  

     Năm 2021: 3.014 

trđ

*Căn cứ  Quyết định 588/QĐ-TTg 

ngày 28/4/2020 của Thủ Tướng 

Chính phủ, Quyết định phê duyệt 

"Chương trình điều chỉnh mức sinh 

phù hợp các vùng, đối tượng đến 

năm 2030"

Tiếp tục hỗ trợ các nội dung và 

đối tượng theo NQ 90; thay đổi 

về định mức cho phù hợp với 

văn bản hướng dẫn hiện hành, 

cụ thể:           1. Chi thù lao cho 

cộng tác viên dân số: tại các 

thôn, bản chưa có nhân viên y 

tê thôn bản và CTV tổ dân phố 

là 372.500đ/người/tháng.               

   2. Hỗ trợ chi thực hiện dịch 

vụ KHHGĐ, xử lý tai biến, 

SLTS,SLSS                                        

       - Đặt dụng cụ tử cung 

222.000  đồng/ca.                                           

                    - Triệt sản nữ: 

4.092.700 đồng/ca.                                                              

                                         - Cấy 

thuốc tránh thai: 440.000 

đồng/ca.                                            

      - Tiêm thuốc tránh thai: 

45.600 đồng/ca                                          

               - Điều trị tai biến cho 

người sử dụng biện pháp tránh 

thai lâm sàng thất bại tối đa 

không quá 3.766.000 đồng/ca.                         

                     - Sàng lọc trước 

sinh bằng phương pháp siêu 

âm: 87.800 đồng/trường hợp.                          

                     - Sàng lọc 

Thalassemia trước sinh cho phụ 

nữ mang thai: trung bình 

345.760 đồng/ca                            

   - Sàng lọc sơ sinh: 528.500 

đồng/ca                                         

Tổng số: 45.191trđ  

Trong đó                                            

                        

Năm 2022:11.192trđ

Năm 2023: 11.220trđ

Năm 2024: 11.312trđ

Năm 2025: 11.512trđ

 Căn cứ  Quyết định 588/QĐ-TTg ngày 28/4/2020 

của Thủ Tướng Chính phủ, Quyết định phê duyệt 

"Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các 

vùng, đối tượng đến năm 2030"; Mục tiêu của tỉnh 

theo Kế hoạch số 130-KH/TU ngày 30/3/2018 của 

Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện Nghị quyết số 21-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XI “về công tác dân số trong tình hình mới”; Thông 

tư  số 06/2009/TT-BYT ngày 26/6/2009 của Bộ Y tế 

Quy định về định mức thuốc thiết yếu và  các vật tư 

tiêu hao trong các dịch vụ, thủ thuật chăm sóc sức 

khỏe sinh sản; Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 

5/7/2019 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của thông tư 37/2018/TT-BYT ngày 30 

tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm 

y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 

nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp; 

Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 

của HĐND tỉnh Lào Cai Quy định giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán 

của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

giá cước bưu chính, báo giá của đơn vị cung cấp 

dịch vụ; Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 7/01/2011 

của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chuyên 

môn về tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân

STT

Tên nghị 

quyết, quyết 

định hiện hành

Nội dung chính sách theo quy 

định hiện hành (Thực hiện 

giai đoạn 2016-2021)

Kinh phí thực hiện 

giai đoạn 2016-

2021 (Triệu đồng)

Đề xuất xây dựng chính sách giai đoạn 2022-2025



Ghi chú

Quy định của Trung ương (cụ thể 

tên văn bản nếu có)
Nội dung chinh sách

Nhu cầu kinh phí 

giai đoạn 2022-2025

Thuyết minh cụ thể: Cơ sở pháp lý, cơ sở tính 

toán đề xuất nội dung, mức chi, mức hỗ trợ giai 

đoạn 2022-2025: thuyết minh sự thay đổi về nội 

dung, mức hỗ trợ, kinh phí so với giai đoạn 2016-

2021

STT

Tên nghị 

quyết, quyết 

định hiện hành

Nội dung chính sách theo quy 

định hiện hành (Thực hiện 

giai đoạn 2016-2021)

Kinh phí thực hiện 

giai đoạn 2016-

2021 (Triệu đồng)

Đề xuất xây dựng chính sách giai đoạn 2022-2025

3. Hỗ trợ các hoạt động công 

tác dân số-KHHGĐ                             

         - Chiến dịch: Gồm vận 

chuyển TTB cho đội lưu động 

500.000 đồng/xã/năm và công 

khám tiền thuốc,VTTH: 15.000 

đồng/ca.        - Tập huấn viên 

chức và CTV 12.000.000 

đồng/huyện,thành phố/năm.                                          

                                   - Các 

hoạt động truyền thông gồm: 

phát động Chiến dịch 

50.000.000 đồng/năm; Giảm 

MCBGTKS 2.500.000 

đồng/xã/năm; giảm thiểu 

TH&HN cận huyết thống mới 

là 25.000.000 đồng/xã, duy trì 

là 5.000.000 đồng/xã mỗi năm 

mở rộng 02 xã.

3. Hỗ trợ các hoạt động công 

tác dân số-KHHGĐ                             

         - Chiến dịch: Gồm vận 

chuyển TTB cho đội lưu động 

500.000 đồng/xã/năm; tiền 

VTTH khám: 52.000 đồng/ca, 

thuốc điều trị thông thường 

20.000 đồng/ca         - Bồi 

dưỡng nâng cao năng lực viên 

chức và CTV 37.800.000 

đồng/huyện, thị xã,thành 

phố/năm.                                    

4. Các hoạt động truyền thông 

gồm:                                                

    - Giảm MCBGTKS 

2.000.000 đồng/xã/năm                              

                - Giảm tình trạng tảo 

hôn, kết hôn cận huyết thống  

duy trì 2.000.000 đồng/xã/năm; 

mở rộng là 12.720.000 

đồng/xã/năm mỗi năm mở rộng 

5 xã. Hợp đồng với Đài PT-TH 

xây dựng phóng sự tuyên truyền 

7.981.000               đồng/năm. 

Bộ tranh vải tuyên    truyền 

5.000.000 đồng/xã/năm.                            

               '-  Tuyên truyền hưởng 

ứng ngày 11/7, 26/12, tháng 

hành động QG về dân số hàng 

năm 90.000.000 đồng/năm.             

     - Xây dựng chuyên trang, 

chuyên mục phát thanh tiếng 

Việt và tiếng dân tộc về Dân số 

và phát triển 119.900.000 

đồng/năm.                                

căn cứ Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 

17/7/2017 của HĐND tỉnh Lào Cai Quy định một số 

mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ 

quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh 

Lào Cai; Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 

12/12/2018 của HĐND tỉnh Lào Cai Ban hành quy 

định một số mức chi thực hiện cho công tác đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai Thông tư số 35/2011/TT-BYT 

ngày15/10/2011của Bộ Y tế về Hướng dẫn thực 

hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Hướng dẫn 

số 626/BYT-TCDS ngày 13/02/2 02 0 của Bộ Y tế 

về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch công tác dân 

số năm 2020; giá cước bưu chính và các báo giá của 

đơn vị cung cấp dịch vụ trên thị trường. 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. Quyết định 3800/QĐ-UBND ngày 

06/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban 

hành bộ đơn giá sản xuất chương trình phát thanh, 

truyền hình, truyền thông đa nền tảng sử dụng ngân 

sách nhà nước, kinh phí có nguồn gốc từ ngân sách 

nhà nước phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền 

của tỉnh Lào Cai, Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 

14/4/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về Triển khai 

thực hiện Quyết định số 1999/QĐ-TTg ngày 

7/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị 

một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Theo QĐ 3845 sàng lọc 

trước sinh bổ sung thêm Sàng lọc bệnh tan máu bẩm 

sinh Thalassemia; Sàng lọc sơ sinh bổ sung thêm 

Sàng lọc sơ sinh bệnh khiếm thính bẩm sinh và 

Sàng lọc sơ sinh bệnh tim bẩm sinh



Ghi chú

Quy định của Trung ương (cụ thể 

tên văn bản nếu có)
Nội dung chinh sách

Nhu cầu kinh phí 

giai đoạn 2022-2025

Thuyết minh cụ thể: Cơ sở pháp lý, cơ sở tính 

toán đề xuất nội dung, mức chi, mức hỗ trợ giai 

đoạn 2022-2025: thuyết minh sự thay đổi về nội 

dung, mức hỗ trợ, kinh phí so với giai đoạn 2016-

2021

STT

Tên nghị 

quyết, quyết 

định hiện hành

Nội dung chính sách theo quy 

định hiện hành (Thực hiện 

giai đoạn 2016-2021)

Kinh phí thực hiện 

giai đoạn 2016-

2021 (Triệu đồng)

Đề xuất xây dựng chính sách giai đoạn 2022-2025
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 Quyết định số 

133/2016/QĐ-

UBND ngày 20 

tháng 12 năm 

2016 của Uỷ 

ban nhân dân 

tỉnh Lào Cai  

- Tuyên truyền trên Báo Lào 

Cai và Báo Gia đình và Xã hội 

30.000.000 đồng/năm                                

               ' 5. Cung cấp phương 

tiện tránh thai:                                             

                - Dụng cụ tử cung 

9.450 đồng/chiếc                                   

           - Thuốc tiêm tránh thai: 

16.800 đồng/lọ                                         

             - Thuốc cấy Implanon: 

260.000/chiếc                                    

       - Thuốc viên Ideal: 4.757 

đồng/vỉ                                       

'- Thuốc viên Naphalevo: 5.633 

đồng/vỉ                                            

    6. Hoạt động tư vấn, khám 

sức khỏe trước kết hôn             - 

Khám sức khỏe cho VTN, TN 

trước kết hôn 27.500 

đồng/người                                   

  - Hỗ trợ kinh phí thực hiện xét 

nghiệm sàng lọc (Thalassemia): 

trung bình 352.900 đồng/ca                                       

                               - Hỗ trợ mô 

hình tư vấn, khám sức khỏe 

trước kết hôn  xã duy trì 2 triệu 

đồng/xã/năm duy trì; xã mở 

rộng 12,72 triệu đồng/xã/năm.                           

                       - Tài liệu truyền 

thông về tư vấn, khám sức khỏe 

trước kết hôn 15.000.000 

đồng/năm                         
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2021

STT

Tên nghị 

quyết, quyết 

định hiện hành

Nội dung chính sách theo quy 

định hiện hành (Thực hiện 

giai đoạn 2016-2021)

Kinh phí thực hiện 

giai đoạn 2016-

2021 (Triệu đồng)

Đề xuất xây dựng chính sách giai đoạn 2022-2025

- Tổ chức Hội thi và hoạt động 

ngoại khóa tại các trường 

THCS, THPT và Cao đẳng 

210.000.000 đồng/năm                                           

                            7. Sàng lọc 

Thalassemia trước sinh cho phụ 

nữ mang thai: 782.500 đồng/ca                                        

                                      8. Hoạt 

động chăm sóc sức khỏe người 

cao tuổi                                   - 

Hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ 

cho người cao tuổi: 27.500 

đồng/ca                                              

       - Hỗ trợ mô hình chăm sóc 

sức khỏe người cao tuổi: xã duy 

trì 2 triệu đồng/xã/năm duy trì; 

xã mở rộng 12,72 triệu 

đồng/xã/năm.                            - 

Tài kiệu truyền thông về chăm 

sóc sức khỏe người cao tuổi: 

15.000.000 đồng/xã/năm  9. 

Nâng cao cơ sở vật chất kho dữ 

liệu điện tử chuyên ngành dân 

số: Tăng cường các phần mềm 

đảm bảo an ninh, nâng cấp cơ 

sở vật chất, bổ sung trang thiết 

bị của kho dữ liệu điện tử 

chuyên ngành dân số: 
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 10. Chính sách khuyến khích 

khen thưởng cho các tập thể, cá 

nhân thực hiện tốt công tác dân 

số:                                                

 Đối với xã không có người 

sinh con thứ 3: 03 năm liên tục 

mức thưởng là 

3.000.000đồng/xã; 05 năm liên 

tục mức thưởng là 5.000.000 

đồng/xã                            - Đối 

với thôn không có người sinh 

con thứ 3: 03 năm liên tục mức 

thưởng là 1.000.000 đồng/thôn; 

05 năm liên tục mức thưởng là 

2.000.000 đồng/thôn

1. Chi thù lao cho cộng tác viên 

dân số thôn, tổ dân phố, mức 

100.000đ/người/tháng. 

2.184 trđ
  Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-

BYT ngày 25/01/2021  

Hỗ trợ phụ cấp cho cộng tác 

viên tổ dân phố. Cộng tác viên 

ở các thôn, bản chưa có nhân 

viên y tế thôn bản: 34 người, 

CTV ở tổ dân phố 336 người x 

372.500đ/người/tháng/12 tháng 

/năm (mức áp dụng bằng 50% 

nhân viên y tế thôn, bản tại các 

xã vùng khó khăn theo Quyết 

định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 

05 tháng 3 năm 2007 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành danh 

mục các đơn vị hành chính 

thuộc vùng khó khăn)

6.616 trđ

Đề xuất  hưởng 0,5 mức lương của nhân viên y tế 

thôn bản tại các xã vùng khó khăn theo Quyết định 

số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn 

vị hành chính thuộc vùng khó khăn

2. Hỗ trợ chi thực hiện dịch vụ 

kế hoạch hóa gia đình, xử lý tai 

biến do sử dụng biện pháp 

tránh thai và thực hiện dịch vụ 

sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ 

sinh:

2.Hỗ trợ chi thực hiện dịch vụ 

kế hoạch hóa gia đình, xử lý tai 

biến do sử dụng biện pháp tránh 

thai và thực hiện dịch vụ sàng 

lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh:



Ghi chú

Quy định của Trung ương (cụ thể 

tên văn bản nếu có)
Nội dung chinh sách
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giai đoạn 2022-2025
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a) Đối tượng được hỗ trợ: là 

người thuộc hộ gia đình nghèo, 

cận nghèo; người dân tộc thiểu 

số sống tại các xã đặc biệt khó 

khăn.

a) Đối tượng được hỗ trợ: 

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo; người dân tộc thiểu số 

sống tại các xã đặc biệt khó 

khăn

b) Mức hỗ trợ b) Mức hỗ trợ: 

- Đặt dụng cụ tử cung: 120.000

đồng/ca
3.207 trđ

- Đặt dụng cụ tử cung: 222.000 

đồng/ca
 3.864 trđ 

Năm 2022 chỉ tiêu 8.000 ca, hỗ trợ 60% 4.800 ca; 

Năm 2023 chỉ tiêu 7.500 ca, hỗ trợ 60% 4.500 ca; 

Năm 2024 chỉ tiêu 7.000 ca hỗ trợ 60% 4.200 ca; 

Năm 2025 chỉ tiêu 6.500 ca hỗ trợ 60% 3.900 ca. 

Giá theo STT 192/PLIII/TT14

- Triệt sản nữ: 2.728.000 

đồng/ca.
1.050trđ

- Triệt sản nữ: 4.092.700 

đồng/ca
1.326 trđ

Năm 2022 chỉ tiêu 180 ca, hỗ trợ 61% 110 ca; Năm 

2023 chỉ tiêu 150 ca, hỗ trợ 60% 90 ca; Năm 2024 

chỉ tiêu 120 ca hỗ trợ 60% 70 ca; Năm 2025 chỉ tiêu 

90 ca hỗ trợ 60% 54 ca. Giá bao gồm: Khám 34.500 

PLI/TT14 + triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ 

2.860.000 đồng STT 641/PLIII/NQ23 + Siêu âm 

43.900 đồng STT 1/PLIII /NQ23 + Giường bệnh 5 

ngày STT 4.3/PLII/NQ23 là 199.200 đồng x 5 = 

996.000 đồng + Xét nghiệm máu đông 12.600 đồng 

STT 1363/PLIII/NQ23 + Xét ngiệm thời gian máu 

chảy 12.600 đồng SST1362/PLIII/NQ23 + XN tổng 

phân tích tế bào máu ngoại vi 40.400 đồng STT 

1383/PLIII/NQ23 + XN định nhóm máu ABO 

39.100 đồng STT 1283/PLIII/NQ23 + XN HIV 

53.600 đồng STT 1628/PLIII/NQ23).  

- Triệt sản nam: 380.000 

đồng/ca.
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- Cấy thuốc tránh thai (loại 

nhiều nang): 250.000 đồng/ca.
331 trđ

- Cấy thuốc tránh thai: 

440.000đồng/ca
616 trđ

Năm 2022 chỉ tiêu 500 ca, hỗ trợ 70% 350 ca; Năm 

2023 chỉ tiêu 500 ca, hỗ trợ 70% 350 ca; Năm 2024 

chỉ tiêu 500 ca hỗ trợ 70% 350 ca; Năm 2025 chỉ 

tiêu 500 ca hỗ trợ 70% 350 ca.  Giá bao gồm: Cấy 

214.000 đồng STT 1919/PLIII/NQ23 + Khám 

34.500 đồng STT 3/PLI/TT14 + Siêu âm 43.900 

đồng STT 1/PLIII/NQ23 + XN tổng phân tích tế bào 

máu ngoại vi 40.400 đồng STT 1383/PLIII/NQ23 + 

XN HIV 53.600 đồng STT 1628/PLIII/NQ23 + XN 

gan B 53.600 đồng STT 1659/PLIII/NQ23).

- Tiêm thuốc tránh trai: 40.000 

đồng/4lần tiêm/người/năm
816 trđ

Tiêm thuốc tránh thai: 45.600 

đ/ca ( chưa bao gồm phương 

tiện tránh thai) Mỗi năm 4.200 

ca . Dự kiến mỗi năm có 50% 

trong số đối tượng sử dụng 

thuốc tiêm là người mới sử 

dụng cần phải được khám phụ 

khoa (2.100 ca x 24.000 đ/ca)

968 trđ

Năm 2022 chỉ tiêu 6.000 ca, hỗ trợ 70% 42.00 ca; 

Năm 2023 chỉ tiêu 6.000 ca, hỗ trợ 70% 4.200 ca; 

Năm 2024 chỉ tiêu 6.000 ca hỗ trợ 70% 4.200 ca; 

Năm 2025 chỉ tiêu 6.000 ca hỗ trợ 70% 4.200 ca. 

Giá theo STT 219/PLIII/NQ23 x 4 mũi

- Điều trị tai biến cho người sử

dụng các biện pháp tránh thai

lâm sàng thất bại, mức chi theo

giá dịch vụ y tế hiện hành.

29 trđ

- Điều trị tai biến cho người sử 

dụng biện pháp tránh thai lâm 

sàng thất bại, mức chi theo giá 

dịch vụ y tế, tối đa không quá 

3.766.000 đồng/ca

151 trđ
Trung bình 10 ca/năm. Giá theo STT 674/PLIII/NQ 

23

-Sàng lọc trước sinh bằng kỹ 

thuật siêu âm (sàng lọc 03 loại 

hội chứng: Hội chứng Edward; 

Hội chứng Down; Hội chứng 

Patau) 87.800đ/ca  (siêm âm 2 

lần /thai phụ x 43.900đ)

618 trđ

Năm 2022: Dự kiến năm 2022 là 12.440 trẻ sinh ra, 

tỷ lệ được sàng lọc TS là 31% (3.860 ca). Trong đó 

thực hiện 40% miễn phí (1.544 ca); Năm 2023: Dự 

kiến năm 2023 là 12.410 trẻ sinh ra, tỷ lệ được sàng 

lọc TS là 34% (4.220 ca). Trong đó thực hiện 40% 

miễn phí (1.688 ca); Năm 2024: Dự kiến năm 2024 

là 12.380 trẻ sinh ra, tỷ lệ được sàng lọc TS là 37% 

(4.580 ca). Trong đó thực hiện 40% miễn phí (1.832 

ca); Năm 2025: Dự kiến năm 2025 là 12.360 trẻ 

sinh ra, tỷ lệ được sàng lọc TS là 40% (4.944 ca). 

Trong đó thực hiện 40% miễn phí (1.980 ca). Siêu 

âm 43.900 đồng/lần STT 1/PLIII/NQ23 x 2 lần/thai 

phụ = 87.800 đồng/ca

92 trđ
- Sàng lọc trước sinh: 157.000 

đồng/ trường hợp 



Ghi chú

Quy định của Trung ương (cụ thể 

tên văn bản nếu có)
Nội dung chinh sách

Nhu cầu kinh phí 

giai đoạn 2022-2025

Thuyết minh cụ thể: Cơ sở pháp lý, cơ sở tính 

toán đề xuất nội dung, mức chi, mức hỗ trợ giai 

đoạn 2022-2025: thuyết minh sự thay đổi về nội 

dung, mức hỗ trợ, kinh phí so với giai đoạn 2016-

2021

STT

Tên nghị 

quyết, quyết 

định hiện hành

Nội dung chính sách theo quy 

định hiện hành (Thực hiện 

giai đoạn 2016-2021)

Kinh phí thực hiện 

giai đoạn 2016-

2021 (Triệu đồng)

Đề xuất xây dựng chính sách giai đoạn 2022-2025

- Sàng lọc bệnh tan máu bẩm 

sinh Thalassemia cho phụ nữ 

mang thai: trung bình 345.760 

đồng/ca

2.436 trđ

Theo Quyết định 3845/QĐ-BYT ngày 11/8/2021 về 

danh mục một số bệnh, tật bẩm sinh được tầm soát, 

chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh thuộc gói 

dịch vụ cơ bản. Giá báo gồm: Tổng phân tích tế bào 

máu 46.200 đồng STT1382/PLIII/TT14 + định 

lượng sắt huyết thanh 32.300 đồng 

STT1515/PLIII/TT14 + Ferritin 80.800 đồng 

STT1526/PLIII/TT14); Giá được pgee duyệt năm 

2021; Giá xét nghiệm điện di huyết sắc tố bằng mẫu 

máu khô đang thực hiện năm 2021

- Sàng lọc sơ sinh: 271.000 

đồng/trường hợp                                 

         - Mua bộ  mẫu lấy máu 

gót chân trẻ sơ sinh: 29.000 

đồng/mẫu

1.779 trđ

- Sàng lọc sơ sinh 05 bệnh di

truyền rối loạn chuyển hóa phổ

biến (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):

528.500 đồng/ca

5.977 trđ

Năm 2022: Dự kiến năm 2022 là 12.440 trẻ sinh ra, 

tỷ lệ trẻ được sàng lọc SS là 54% (6.720 trẻ). Trong 

đó thực hiện 40% miễn phí (2.688 trẻ; Năm 2023: 

Dự kiến năm 2023 là 12.410 trẻ sinh ra, tỷ lệ trẻ 

được sàng lọc SS là 56% (6.950 trẻ). Trong đó thực 

hiện 40% miễn phí (2.780 trẻ); Năm 2024: Dự kiến 

năm 2024 là 12.380 trẻ sinh ra, tỷ lệ trẻ được sàng 

lọc SS là 58% (7.180 trẻ). Trong đó thực hiện 40% 

miễn phí (2.872 trẻ), Năm 2025: Dự kiến năm 2025 

là 12.360 trẻ sinh ra, tỷ lệ trẻ được sàng lọc SS là 

60% (7.420 trẻ). Trong đó thực hiện 40% miễn phí 

(2.970 trẻ). Giá bao gồm: Gửi mẫu đi XN 15.500 

theo giá cước bưu chính thực tế + trả kết quả theo 

giá bưu chính thực tế 13.000 đồng + 500.000 đồng 

bao gồm bộ mẫu và giá XN 5 bệnh theo giá  đang 

thực hiện năm 2021

3. Cung cấp phương tiện tránh

thai

92 trđ
- Sàng lọc trước sinh: 157.000 

đồng/ trường hợp 



Ghi chú

Quy định của Trung ương (cụ thể 

tên văn bản nếu có)
Nội dung chinh sách

Nhu cầu kinh phí 

giai đoạn 2022-2025

Thuyết minh cụ thể: Cơ sở pháp lý, cơ sở tính 

toán đề xuất nội dung, mức chi, mức hỗ trợ giai 

đoạn 2022-2025: thuyết minh sự thay đổi về nội 

dung, mức hỗ trợ, kinh phí so với giai đoạn 2016-

2021

STT

Tên nghị 

quyết, quyết 

định hiện hành

Nội dung chính sách theo quy 

định hiện hành (Thực hiện 

giai đoạn 2016-2021)

Kinh phí thực hiện 

giai đoạn 2016-

2021 (Triệu đồng)

Đề xuất xây dựng chính sách giai đoạn 2022-2025

Dụng cụ tử cung (Năm 2022:

5.280 chiếc; năm 2023: 4.950

chiếc; năm 2024: 4.620 chiếc;

năm 2025: 4.290 chiếc) x

9.450đ/chiếc

181 trđ

Năm 2022 chỉ tiêu 8.000 ca, hỗ trợ 60% 4.800 ca; 

Năm 2023 chỉ tiêu 7.500 ca, hỗ trợ 60% 4.500 ca; 

Năm 2024 chỉ tiêu 7.000 ca hỗ trợ 60% 4.200 ca;  

Năm 2025 chỉ tiêu 6.500 ca hỗ trợ 60% 3.900 ca. 

Theo QĐ 199/QĐ-BYT ngày 20/01/2009 quy định 

định mức DCTC 1,1 chiếc/người: năm 2022 là 

4.800 ca x 1,1 = 5.280 chiếc; năm 2023 là 4.500 x 

1,1 = 4.950 chiếc; năm 2024 là 4.200 ca x 1,1 = 

4.620 chiếc; năm 2025 là 3.900 x 1,1 = 4.290 chiếc

Thuốc tiêm tránh thai. Mỗi năm

16.800 lọ x 25.935đ =

435.700.000đ

1.743 trđ

Mỗi năm chỉ tiêu 6.000 ca, hỗ trợ 70% 4.200 ca. 

Theo QĐ 199/QĐ-BYT ngày 20/01/2009 quy định 

định mức thuốc tiêm: 04 lọ/người/năm: 4.200 ca x 

04 lọ = 16.800 lọ. 

Thuốc cấy Implanon: 350 chiếc

x 260.000đ/chiếc 
364 trđ

Mỗi năm chỉ tiêu 500 ca hỗ trợ 70% 350 ca. Theo 

QĐ 199/QĐ-BYT ngày 20/01/2009 quy định định 

mức 01 liều/người: 350 ca x 01 liều = 350 liều.

Viên uống tránh thai tổng hợp

(cho mọi phụ nữ) (Năm 2022:

84.240 vỉ; năm 2023: 87.360 vỉ;

năm 2024: 90.480 vỉ; năm

2025: 93.600) x 4.757đ/vỉ

1692 trđ

Năm 2022 chỉ tiêu 10.800 người; năm 2023: 11.200 

người; năm 2024: 11.600 người; năm 2025: 12.000 

người trong đó miễn phí (năm 2022 60% là 6.480 

người; năm 2023 60% là 6.720 người; năm 2024 

60% là 6.960 người; năm 2025 60% 7.200 người. 

Theo QĐ 199/QĐ-BYT ngày 20/01/2009 quy định 

định mức là 13 vỉ/người/năm: năm 2022: 6.480 

người x 13 vỉ = 84.240 vỉ; năm 2023: 6.720 người x 

13 vỉ = 87.360 vỉ; năm 2024: 6.960 người x 13 vỉ = 

90.480 vỉ; năm 2025: 7.200 người x 13 vỉ = 93.600 

vỉ              



Ghi chú

Quy định của Trung ương (cụ thể 

tên văn bản nếu có)
Nội dung chinh sách

Nhu cầu kinh phí 

giai đoạn 2022-2025

Thuyết minh cụ thể: Cơ sở pháp lý, cơ sở tính 

toán đề xuất nội dung, mức chi, mức hỗ trợ giai 

đoạn 2022-2025: thuyết minh sự thay đổi về nội 

dung, mức hỗ trợ, kinh phí so với giai đoạn 2016-

2021

STT

Tên nghị 

quyết, quyết 

định hiện hành

Nội dung chính sách theo quy 

định hiện hành (Thực hiện 

giai đoạn 2016-2021)

Kinh phí thực hiện 

giai đoạn 2016-

2021 (Triệu đồng)

Đề xuất xây dựng chính sách giai đoạn 2022-2025

Viên uống tránh thai đơn thuần

(cho phụ nữ đang cho con bú

)(Năm 2022: 21.060 vỉ; năm

2023: 21.840 vỉ; năm 2024:

22.620 vỉ; năm 2025: 23.400) x

5.633đ/vỉ

501 trđ

Năm 2022 chỉ tiêu 2.700 người; năm 2023: 2.800 

người; năm 2024: 2.900 người; năm 2025 3.000 

người trong đó miễn phí ( năm 2022 60% là 1.620 

người ; năm 2023 60% là 1.680 người; năm 2024 

60% là 1.740 người; năm 2025 60% 1.800 người. 

Theo QĐ 199/QĐ-BYT ngày 20/01/2009 quy định 

định mức là 13 vỉ/người/năm: Năm 2022: 1.620 

người x 13 vỉ = 21.060 vỉ; năm 2023: 1.680 người x 

13 vỉ = 21.840 vỉ; năm 2024: 1.740 người x 13 vỉ = 

22.620 vỉ; năm 2025: 1.800 người x 13 vỉ = 23.400 

vỉ              

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-BYT

ngày 7/01/2011 của Bộ Y tế về việc

ban hành hướng dẫn chuyên môn

về tư vấn và khám sức khỏe tiền

hôn nhân; Thông tư số

14/2019/TT-BYT ngày 5/7/2019

của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ

sung một số điều của thông tư

37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11

năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế

quy định mức tối đa khung giá dịch

vụ khám bệnh, chữa bệnh không

thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ

bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và

hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán

chi phí khám bệnh, chữa bệnh

trong một số trường hợp 

4. Hỗ trợ hỗ trợ khám sức khỏe

trước kết hôn và sàng lọc

Thalasssemia

Căn cứ  Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 

14/4/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về Triển khai 

thực hiện Quyết định số 1999/QĐ-TTg ngày 

7/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị 

một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai.



Ghi chú

Quy định của Trung ương (cụ thể 

tên văn bản nếu có)
Nội dung chinh sách

Nhu cầu kinh phí 

giai đoạn 2022-2025

Thuyết minh cụ thể: Cơ sở pháp lý, cơ sở tính 

toán đề xuất nội dung, mức chi, mức hỗ trợ giai 

đoạn 2022-2025: thuyết minh sự thay đổi về nội 

dung, mức hỗ trợ, kinh phí so với giai đoạn 2016-

2021

STT

Tên nghị 

quyết, quyết 

định hiện hành

Nội dung chính sách theo quy 

định hiện hành (Thực hiện 

giai đoạn 2016-2021)

Kinh phí thực hiện 

giai đoạn 2016-

2021 (Triệu đồng)

Đề xuất xây dựng chính sách giai đoạn 2022-2025

- Khám sức khỏe cho thanh

niên, vị thành viên trước kết

hôn tại trạm y tế (Tổng số

người được khám x

27.500đ/người) 

1.287 trđ

- Hướng dẫn 626/BYT-TCDS ngày 13/02/2020 của 

Bộ Y tế; Quyết định 25/QĐ-BYT ngày 07/01/2011

- Dự kiến thanh niên, vị thành viên (15 - 24 tuổi) 

mỗi lứa tuổi là 12.000 người x 10 lứa tuổi = 120.000 

người/năm: Năm 2022 là 15% = 18.000 người; năm 

2023 là 20% = 24.000 người; năm 2024 là 25% = 

30.000 người; năm 2025 là 30% = 36.000 người.

- Dự kiến đề nghị chính sách hỗ trợ 40% chỉ tiêu 

hàng năm cho các đối tượng là người nghèo, cận 

nghèo; dân tộc thiểu số sống tại xã ĐBKK: năm 

2022 là 7.200 người; năm 2023 là 9.600 người; năm 

2024 là 12.000 người; năm 2025 là 14.400 người.                                                                     

                                                                Giá khám 

27.500 đồng theo PLI/TT14

- Hỗ trợ kinh phí thực hiện

khám sàng lọc (Thalasssimia)

cho thanh niên,thành niên trước

kết hôn (15 đến 24 tuổi); trung

bình 352.917 đồng/ca

3.350 trđ

Căn cứ Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày

14/4/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về Triển khai

thực hiện Quyết định số 1999/QĐ-TTg ngày

7/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị

một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030

trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Giá bao gồm: ổng phân

tích tế bào máu 46.200 đồng STT1382/PLIII/TT14 +

định lượng sắt huyết thanh 32.300 đồng

STT1515/PLIII/TT14 + Ferritin 80.800 đồng

STT1526/PLIII/TT14); Giá được phê duyệt năm

2021; Giá xét nghiệm điện di huyết sắc tố bằng mẫu

máu khô đang thực hiện năm 2021



Ghi chú

Quy định của Trung ương (cụ thể 

tên văn bản nếu có)
Nội dung chinh sách

Nhu cầu kinh phí 

giai đoạn 2022-2025

Thuyết minh cụ thể: Cơ sở pháp lý, cơ sở tính 

toán đề xuất nội dung, mức chi, mức hỗ trợ giai 

đoạn 2022-2025: thuyết minh sự thay đổi về nội 

dung, mức hỗ trợ, kinh phí so với giai đoạn 2016-

2021

STT

Tên nghị 

quyết, quyết 

định hiện hành

Nội dung chính sách theo quy 

định hiện hành (Thực hiện 

giai đoạn 2016-2021)

Kinh phí thực hiện 

giai đoạn 2016-

2021 (Triệu đồng)

Đề xuất xây dựng chính sách giai đoạn 2022-2025

- Chi hỗ trợ mô hình mô hình tư

vấn, khám sức khỏe trước kết

hôn: Định mức: 2trđ/xã duy trì;

12,72 trđ/xã mới (Mỗi năm mở

rộng mới 05 xã)

434 trđ

- Mở rộng địa bàn triển khai mô hình tư vấn, khám

sức khỏe trước kết hôn: 12,7 triệu đồng/xã mới triển

khai

+ Tập huấn 9.400.000 đồng/lớp, 01 ngày/lớp (giảng

viên: 800.000đ x 02 buổi/ngày = 1.600.000; Tiền

lưu trú giảng viên: 02 ngày x 200.000 x 02 người =

800.000đ; Tiền ngủ cho GV: 01 tối x 250.000 x 02

người = 500.000đ; Tít chữ =500.000đ; VPP, tài liệu

40 người x 20.000đ/người = 800.000đ; nước uống

40 người x 10.000đ/người = 400.000đ; hỗ trợ tiền

ăn cho đối tượng không hưởng lương 40 người x

80.000đ/người = 3.200.000đ; hỗ trợ tiền đi lại 40

người x 40.000đ/người = 1.600.000đ). (Khoản 5

Điều 2 và Khoản 2,4 Điều 3/ NQ7).

+ Thành lập CLB: 1.500.000đ/CLB market 1 chiếc

x 500.000đ, Chè nước (40 người x 10.000đ, tài liệu,

VPP (40 bộ x 15) (Khoản 1, 2 Điều 3/NQ 07); Phát

thanh và viết tin bài trên loa truyền thanh xã:

400.000đ/CLB: 4 tin x 100.000đ/tin) 

+ Duy trì giao ban tổ nhân viên thường trực 3 người

= 420.000 đồng/xã/năm (chè nước: 3 người x 2 quý

x 10.000đ = 60.000đ; văn phòng phẩm: 3 người x 2

quý x 10.000đ = 60.000đ, hỗ trợ đi lại: 3 người x 2

quý x 50.000đ= 300.000đ). Khoản 1, Điều 2;

Khoản 2, Điều 3/ NQ 07.

+ Duy trì sinh hoạt CLB 1.000.000 đồng/xã/năm:

500.000đ/quý x 02 quý (500.000đ/quý: Nước uống

5.000đ/người x 40 người = 200.000đ; Ma két

300đ/chiếc

- Duy trì mô hình tư vấn, khám sức khỏe trước kết

hôn: 2 triệu đồng/xã/năm 

+ Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ quý/lần = 500 x 4

lần/năm (hỗ trợ chè nước 5 x 40 người; trang trí

khánh tiết: 300.000đ) 



Ghi chú

Quy định của Trung ương (cụ thể 

tên văn bản nếu có)
Nội dung chinh sách

Nhu cầu kinh phí 

giai đoạn 2022-2025

Thuyết minh cụ thể: Cơ sở pháp lý, cơ sở tính 

toán đề xuất nội dung, mức chi, mức hỗ trợ giai 

đoạn 2022-2025: thuyết minh sự thay đổi về nội 

dung, mức hỗ trợ, kinh phí so với giai đoạn 2016-

2021

STT

Tên nghị 

quyết, quyết 

định hiện hành

Nội dung chính sách theo quy 

định hiện hành (Thực hiện 

giai đoạn 2016-2021)

Kinh phí thực hiện 

giai đoạn 2016-

2021 (Triệu đồng)

Đề xuất xây dựng chính sách giai đoạn 2022-2025

- Tài liệu truyền thông về tư vấn

khám sức khoẻ trước kết hôn:

bình quân 17 triệu đồng/năm

69 trđ

In áp phích treo tại nhà văn hóa thôn, bệnh viện,

trường học, trạm Y tế, Ủy ban xã, điểm đông người

qua lại, Trung tâm Y tế: 500 tờ x 30.000đồng/tờ =

15.000.000đồng. Năm 2022 (200 tờ x

38.000đồng/tờ = 7.600.000đồng; Tờ rơi phát cho

trường học, đoàn thanh niên, hộ gia đình có con

trong độ tuổi VTN, TN 10.000 tờ x 1.600 =

16.000.000 đồng)

- Tổ chức Hội thi "Tìm hiểu

kiến thức về CSSKSS vị thành

niên, thanh niên"tại trường 03

trường/năm.

120 trđ

'Tổ chức Hội thi "Tìm hiểu kiến thức về CSSKSS vị

thành niên, thanh niên"tại trường 03 trường/năm.

Định mức 10trđ/trường (Ma két phông chính : 1

chiếc x 1.000.000đ x 3 trường; Thuê âm thanh, ánh

sáng: 1 buổi x 1.000.000đ x 3 trường; Hỗ trợ cán bộ

thực hiện tư vấn : 1 người x 500.000đ x 3 trường;

Băng zôn : 1 chiếc x 500.000đ x 3 trường; Phô tô tài

liệu: 30 bộ x 20.000đ x 3 trường; Nước uống: 120

người x 10.000đ x 3 trường; Biên soạn đề thi, đáp

án: 1 bộ x 500.000đ x 3 trường; Hỗ trợ đội văn nghệ

(10 người x 50.000đ/người/ngày x 3 ngày) x 3

trường; Giải thưởng (5 giải) x 3 trường; Bồi dưỡng

Ban giám khảo: 5 người x 200.000đ x 3 trường; Bồi

dưỡng thành viên ban tổ chức, thư ký: 2 người x

100.000đ x 3 trường)

Hoạt động ngoại khóa tư vấn

khám sức khỏe tiền hôn nhân

tại trường THPT-THCS của 9

huyện, tp/năm (Định mức: 4

trường/ huyện x 9 huyện:

5trđ/trường

720 trđ

Hoạt động ngoại khóa tư vấn khám sức khỏe tiền

hôn nhân tại trường THPT-THCS của 9 huyện,

tp/năm (Định mức: 4 trường/ huyện x 9 huyện= 36

trường; Kinh phí: 5.000.000đ/trường trong đó:

Phông chính 01 chiếc x 1.000.000đ= 1.000.000đ,

băng zôn 1 chiếc x 500.000đ, hỗ trợ cán bộ thực

hiện tư vấn 300.000đ/trường, phô tô tài liệu: 20 bộ x

10.000đ= 200.000đ, quà tặng giao trả lời câu hỏi: 20 

xuất x 35.000đ= 700.000đ; nước uống 160 người x

5.000đ= 800.000đ; Hỗ trợ đội văn nghệ (10 người x

40.000đ/ ngày/người x 3 ngày = 1.200.000đ, thù lao

ban tổ chức: 3 người x 100.000đ= 300.000đ)



Ghi chú

Quy định của Trung ương (cụ thể 

tên văn bản nếu có)
Nội dung chinh sách

Nhu cầu kinh phí 

giai đoạn 2022-2025

Thuyết minh cụ thể: Cơ sở pháp lý, cơ sở tính 

toán đề xuất nội dung, mức chi, mức hỗ trợ giai 

đoạn 2022-2025: thuyết minh sự thay đổi về nội 

dung, mức hỗ trợ, kinh phí so với giai đoạn 2016-

2021

STT

Tên nghị 

quyết, quyết 

định hiện hành

Nội dung chính sách theo quy 

định hiện hành (Thực hiện 

giai đoạn 2016-2021)

Kinh phí thực hiện 

giai đoạn 2016-

2021 (Triệu đồng)

Đề xuất xây dựng chính sách giai đoạn 2022-2025

Căn cứ Thông tư số 35/2011/TT-

BYT ngày15/10/2011của Bộ Y tế 

về Hướng dẫn thực hiện chăm sóc 

sức khỏe người cao tuổi; Thông tư 

số 26/2018/TT-BTC ngày 

21/3/2018 của Bộ Tài chính 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; Thông tư số 

14/2019/TT-BYT ngày 5/7/2019 

của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của thông tư 

37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 

năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định mức tối đa khung giá dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh không 

thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ 

bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và 

hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán 

chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

trong một số trường hợp 

5. Chăm sóc sức khoẻ người 

cao tuổi

6. Khám sức khỏe định kỳ cho 

người cao tuổi tại trạm y tế. 

Định mức: 27.500đ/người;

1.198 trđ

 - Dự kiến số người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) năm 

2022 là 81.732 người, chỉ tiêu thực hiện là 52% = 

42.500 người, trong đó 21% miễn phí (9.016 

người);  năm 2023 là 87.400 người, chỉ tiêu thực 

hiện là 58% = 50.692 người, trong đó 19% miễn phí 

(9.870 người); năm 2024 là 93.068 người, chỉ tiêu 

thực hiện là 85% = 79.108 người, trong đó 14% 

miễn phí (11.453 người); năm 2025 là năm 2025 là 

98.736 người, chỉ tiêu thực hiện là 95% = 93.799 

người, trong đó 14% miễn phí (13.242 người)    Giá 

khám 27.500 đồng theo PLI/TT14



Ghi chú

Quy định của Trung ương (cụ thể 

tên văn bản nếu có)
Nội dung chinh sách

Nhu cầu kinh phí 

giai đoạn 2022-2025

Thuyết minh cụ thể: Cơ sở pháp lý, cơ sở tính 

toán đề xuất nội dung, mức chi, mức hỗ trợ giai 

đoạn 2022-2025: thuyết minh sự thay đổi về nội 

dung, mức hỗ trợ, kinh phí so với giai đoạn 2016-

2021

STT

Tên nghị 

quyết, quyết 

định hiện hành

Nội dung chính sách theo quy 

định hiện hành (Thực hiện 

giai đoạn 2016-2021)

Kinh phí thực hiện 

giai đoạn 2016-

2021 (Triệu đồng)

Đề xuất xây dựng chính sách giai đoạn 2022-2025

Mở rộng và duy trì hoạt động 

mô hình chăm sóc sức khỏe 

người cao tuổi 2 trđ/xã duy trì; 

12,7trđ/xã mới

1.076 trđ

- Mở rộng địa bàn triển khai mô hình chăm sóc sức

khỏe người cao tuổi: 12,7 triệu đồng/xã mới triển

khai

+ Tập huấn 9.400.000 đồng/lớp, 01 ngày/lớp (giảng

viên: 800.000đ x 02 buổi/ngày = 1.600.000; Tiền

lưu trú giảng viên: 02 ngày x 200.000 x 02 người =

800.000đ; Tiền ngủ cho GV: 01 tối x 250.000 x 02

người = 500.000đ; Tít chữ =500.000đ; VPP, tài liệu

40 người x 20.000đ/người = 800.000đ; nước uống

40 người x 10.000đ/người = 400.000đ; hỗ trợ tiền

ăn cho đối tượng không hưởng lương 40 người x

80.000đ/người = 3.200.000đ; hỗ trợ tiền đi lại 40

người x 40.000đ/người = 1.600.000đ). (Khoản 5

Điều 2 và Khoản 2,4 Điều 3/ NQ7).

+ Thành lập CLB: 1.500.000đ/CLB market 1 chiếc

x 500.000đ, Chè nước (40 người x 10.000đ, tài liệu,

VPP (40 bộ x 15) (Khoản 1, 2 Điều 3/NQ 07); Phát

thanh và viết tin bài trên loa truyền thanh xã:

400.000đ/CLB: 4 tin x 100.000đ/tin) 

+ Duy trì giao ban tổ nhân viên thường trực 3 người

= 420.000 đồng/xã/năm (chè nước: 3 người x 2 quý

x 10.000đ = 60.000đ; văn phòng phẩm: 3 người x 2

quý x 10.000đ = 60.000đ, hỗ trợ đi lại: 3 người x 2

quý x 50.000đ= 300.000đ). Khoản 1, Điều 2;

Khoản 2, Điều 3/ NQ 07.

+ Duy trì sinh hoạt CLB 1.000.000 đồng/xã/năm:

500.000đ/quý x 02 quý (500.000đ/quý: Nước uống

5.000đ/người x 40 người = 200.000đ; Ma két

300đ/chiếc

- Duy trì mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi:

2 triệu đồng/xã/năm 

+ Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ quý/lần = 500 x 4

lần/năm (hỗ trợ chè nước 5 x 40 người; trang trí

khánh tiết: 300.000đ) 

Tài liệu truyền thông về chăm 

sóc sức khỏe người cao tuổi: 15 

trđ/năm

45 trđ

 In áp phích treo tại nhà văn hóa thôn, bệnh viện, 

trường học, trạm Y tế, Ủy ban xã, điểm đông người 

qua lại, Trung tâm Y tế: 500 tờ x 30.000đồng/tờ = 

15.000.000đồng



Ghi chú

Quy định của Trung ương (cụ thể 

tên văn bản nếu có)
Nội dung chinh sách

Nhu cầu kinh phí 

giai đoạn 2022-2025

Thuyết minh cụ thể: Cơ sở pháp lý, cơ sở tính 

toán đề xuất nội dung, mức chi, mức hỗ trợ giai 

đoạn 2022-2025: thuyết minh sự thay đổi về nội 

dung, mức hỗ trợ, kinh phí so với giai đoạn 2016-

2021

STT

Tên nghị 

quyết, quyết 

định hiện hành

Nội dung chính sách theo quy 

định hiện hành (Thực hiện 

giai đoạn 2016-2021)

Kinh phí thực hiện 

giai đoạn 2016-

2021 (Triệu đồng)

Đề xuất xây dựng chính sách giai đoạn 2022-2025

3. Hỗ trợ các hoạt động công 

tác Dân số - KHHGĐ

7. Hỗ trợ kinh phí chiến dịch 

tăng cường tuyên truyền vận 

đông, lồng ghép dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe và kế hoạch hóa 

gia đình tại các xã đặc biệt khó 

khăn

- 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 500.000đ/xã/năm.
311 trđ

+ Vận chuyển trang thiết bị cho

đội lưu động: 500.000 đồng/xã

x 70 xã

140 trđ
Định mức bằng chính sách nghị quyết 90/2016NQ-

HĐND, QĐ 133/2016/QĐ-UBND

+ Công khám và tiền thuốc, vật 

tư tiêu hao cho các ca khám và 

điều trị phụ khoa thông thường 

15.000đ/ca.

1.725 trđ

+ Hỗ trợ đối tượng (Khám và 

tiền thuốc, vật tư tiêu hao) mỗi 

năm khám 20.000 lượt 

người/năm x 52.000/ca . Dự 

kiến 50% số đến khám được 

điều trị thông thường: 

20.000đ/ca (20 viên amoxilin 

500mg x 1.000đ/viên).

4.960 trđ

Định mức: Thông tư số 06/2009/TT-BYT ngày

26/6/2009 của Bộ Y tế và giá thực tế

- Điều trị phụ khoa thông

thường: 20 viên amoxilin 500mg x 1.000đ/viên)



Ghi chú

Quy định của Trung ương (cụ thể 

tên văn bản nếu có)
Nội dung chinh sách

Nhu cầu kinh phí 

giai đoạn 2022-2025

Thuyết minh cụ thể: Cơ sở pháp lý, cơ sở tính 

toán đề xuất nội dung, mức chi, mức hỗ trợ giai 

đoạn 2022-2025: thuyết minh sự thay đổi về nội 

dung, mức hỗ trợ, kinh phí so với giai đoạn 2016-

2021

STT

Tên nghị 

quyết, quyết 

định hiện hành

Nội dung chính sách theo quy 

định hiện hành (Thực hiện 

giai đoạn 2016-2021)

Kinh phí thực hiện 

giai đoạn 2016-

2021 (Triệu đồng)

Đề xuất xây dựng chính sách giai đoạn 2022-2025

- Tập huấn chuyên môn nghiệp

vụ cho viên chức và cộng tác

viên dân số: 12 triệu

đồng/huyện, thành phố/năm.

598 trđ

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-

BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài

chính 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; Hướng

dẫn số 626/BYT-TCDS ngày

13/02/2020 của Bộ Y tế về việc

hướng dẫn thực hiện kế hoạch công

tác dân số năm 2020

- Bồi dưỡng chuyên môn

nghiệp vụ cho viên chức: 12,1

triệu đồng/huyện, thị xã, thành

phố/năm; bồi dưỡng chuyên

môn, nghiệp vụ cho cộng tác

viên: 25,7 triệu đồng/huyện, thị

xã, thành phố/năm.

1.361 trđ

+ Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cộng tác 

viên dân số thôn bản, xã, phường, thị trấn, mỗi lớp 

25,7 triệu x 9 lớp tại 9 huyện, thị xã, TP.  Trung 

bình mỗi lớp 50 học viên là các cộng tác viên dân số 

tại 9 huyện, thị xã, TP. Mỗi lớp 02 ngày. Nội dung 

chi: Tài liệu, VPP: 50 x 20.000đ = 1.000.000đ; Thuê 

hội trường 02 ngày x 2.000.000đ/ngày =4.000.000đ; 

Market: 500.000đ; Hỗ trợ tiền ăn 50 người x 

100.000/ngày x 02 ngày = 10.000.000, hỗ trợ đi lại 

50 x 60.000 = 3.000.000đ; Tiền ngủ cho HV: trung 

bình 3 triệu đồng/lớp. chè nước 50 x 10.000đ x 2 

ngày = 1.000.000đ; Thù lao GV 800.000đ/buổi x 02 

buổi/ngày x 02 ngày = 3.200.000đ (Khoản 1, Điều 

4/NQ 11; Khoản 2, 4 Điều 3/NQ07)

+ Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức 

dân số xã, phường, thị trấn, mỗi lớp 12,1 triệu x 9 

lớp tại 9 huyện, thị xã, TP. Trung bình mỗi lớp 50 

học viên là viên chức dân số xã, phường, thị trấn và 

trưởng ban chỉ đạo , trưởng trạm y tế tại 9 huyện, 

TP. Mỗi lớp 02 ngày. Nội dung chi: Tài liệu, VPP: 

50 x 20.000đ = 1.000.000; Thuê hội trường 02 ngày 

x 2.000.000đ/ngày = 4.000.000; Market: 500.000đ; 

chè nước 50 x 10.000đ x 2 ngày = 1.000.000; Thù 

lao GV 800.000đ/buổi x 02 buổi/ngày x 02 ngày = 

3.200.000; Chi phụ cấp tiền ăn cho GV: 03 ngày x 

02 người x 200.000đ = 1.200.000đ; tiền ngủ cho 

GV: 02 tối x 300.000 x 02 người = 1.200.000. 

(Khoản 1, Điều 4/NQ 11; Khoản 2, 4 Điều 3/NQ07)



Ghi chú

Quy định của Trung ương (cụ thể 

tên văn bản nếu có)
Nội dung chinh sách

Nhu cầu kinh phí 

giai đoạn 2022-2025

Thuyết minh cụ thể: Cơ sở pháp lý, cơ sở tính 

toán đề xuất nội dung, mức chi, mức hỗ trợ giai 

đoạn 2022-2025: thuyết minh sự thay đổi về nội 

dung, mức hỗ trợ, kinh phí so với giai đoạn 2016-

2021

STT

Tên nghị 

quyết, quyết 

định hiện hành

Nội dung chính sách theo quy 

định hiện hành (Thực hiện 

giai đoạn 2016-2021)

Kinh phí thực hiện 

giai đoạn 2016-

2021 (Triệu đồng)

Đề xuất xây dựng chính sách giai đoạn 2022-2025

- Tuyên truyền phát động chiến 

dịch dân số - kế hoạch hóa gia 

đình; hưởng ứng ngày dân số 

thế giới (11/7); ngày dân số 

Việt Nam (26/12), tháng hành 

động quốc gia về dân số: 50 

triệu đồng/năm. 

30 trđ

- Truyền thông nhằm giảm 

thiểu mất cân bằng giới tính khi 

sinh tại 60 xã, phường, thị trấn 

không được hỗ trợ từ kinh phí 

chương trình mục tiêu: 2,5 triệu 

đồng/xã/năm. 

603 trđ

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-

BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài 

chính 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

- Hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề

án kiểm soát mất cân bằng giới

tính khi sinh: Duy trì các hoạt

động truyền thông tại 99 câu lạc

bộ đã thành lập: 2 triệu

đồng/xã/năm

792 trđ

Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ quý/lần = 500 x 4 

lần/năm (hỗ trợ chè nước 5 x 40 người; trang trí 

khánh tiết: 300.000đ) 



Ghi chú

Quy định của Trung ương (cụ thể 

tên văn bản nếu có)
Nội dung chinh sách

Nhu cầu kinh phí 

giai đoạn 2022-2025

Thuyết minh cụ thể: Cơ sở pháp lý, cơ sở tính 

toán đề xuất nội dung, mức chi, mức hỗ trợ giai 

đoạn 2022-2025: thuyết minh sự thay đổi về nội 

dung, mức hỗ trợ, kinh phí so với giai đoạn 2016-

2021

STT

Tên nghị 

quyết, quyết 

định hiện hành

Nội dung chính sách theo quy 

định hiện hành (Thực hiện 

giai đoạn 2016-2021)

Kinh phí thực hiện 

giai đoạn 2016-

2021 (Triệu đồng)

Đề xuất xây dựng chính sách giai đoạn 2022-2025

- Duy trì và mở rộng địa bàn 

triển khai mô hình giảm tình 

trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống: 25 triệu đồng/xã 

mới triển khai; 5 triệu đồng/xã 

duy trì, mỗi năm mở rộng 2 xã

356 trđ

-

Chi hỗ trợ mô hình giảm tình

traạng tảo hôn, hôn nhân cận

huyết thống 2 trđ/xã duy trì;

12,7trđ/xã mới (Mỗi năm mở

rộng 05 xã)                                   

490trđ

- Mở rộng địa bàn triển khai mô hình giảm thiểu 

tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống: 12,7 

triệu đồng/xã mới triển khai

+ Tập huấn 9.400.000 đồng/lớp, 01 ngày/lớp (giảng 

viên: 800.000đ x 02 buổi/ngày = 1.600.000 (Mục d, 

Khoản 1, Điều 4/NQ 11); Tiền lưu trú giảng viên: 02 

ngày x 200.000 x 02 người = 800.000đ; Tiền ngủ 

cho GV: 01 tối x 250.000 x 02 người = 500.000đ 

(Khoản 2,3 Điều 2 /NQ07); Tít chữ =500.000đ 

thanh toán giá thực tế; VPP, tài liệu 40 người x 

20.000đ/người= 800.000đ; nước uống 40 người x 

10.000đ/người = 400.000đ; hỗ trợ tiền ăn cho đối 

tượng không hưởng lương 40 người x 

80.000đ/người = 3.200.000đ; hỗ trợ tiền đi lại 40 

người x 40.000đ/người=1.600.000đ (Khoản 5 Điều 

2 và Khoản 2,4 Điều 3/ NQ7).

+ Thành lập CLB: 1.500.000đ/CLB market 1 chiếc 

x 500.000đ,  Chè nước (40 người x 10.000đ, tài liệu, 

VPP (40 bộ x 15) (Khoản 1, 2 Điều 3/NQ 07); Phát 

thanh và viết tin bài trên loa truyền thanh xã: 

400.000đ/CLB: 4 tin x 100.000đ/tin) 

+ Duy trì giao ban tổ nhân viên thường trực 3 người 

= 420.000 đồng/xã/năm (chè nước: 3 người x 2 quý 

x 10.000đ = 60.000đ; văn phòng phẩm: 3 người x 2 

quý x 10.000đ = 60.000đ, hỗ trợ đi lại: 3 người x 2 

quý x 50.000đ= 300.000đ). Khoản 1, Điều 2;  

Khoản 2, Điều 3/ NQ 07.

+ Duy trì sinh hoạt CLB 1.000.000 đồng/xã/năm: 

500.000đ/quý x 02 quý (500.000đ/quý: Nước uống 

5.000đ/người x 40 người = 200.000đ; Ma két 

300đ/chiếc

- Duy trì mô hình giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn 

nhân cận huyết thống: 2 triệu đồng/xã/năm 

+ Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ quý/lần = 500 x 4 

lần/năm (hỗ trợ chè nước 5 x 40 người; trang trí 

khánh tiết: 300.000đ)  



Ghi chú

Quy định của Trung ương (cụ thể 

tên văn bản nếu có)
Nội dung chinh sách

Nhu cầu kinh phí 

giai đoạn 2022-2025

Thuyết minh cụ thể: Cơ sở pháp lý, cơ sở tính 

toán đề xuất nội dung, mức chi, mức hỗ trợ giai 

đoạn 2022-2025: thuyết minh sự thay đổi về nội 

dung, mức hỗ trợ, kinh phí so với giai đoạn 2016-

2021

STT

Tên nghị 

quyết, quyết 

định hiện hành

Nội dung chính sách theo quy 

định hiện hành (Thực hiện 

giai đoạn 2016-2021)

Kinh phí thực hiện 

giai đoạn 2016-

2021 (Triệu đồng)

Đề xuất xây dựng chính sách giai đoạn 2022-2025

Hợp đồng với Đài PT-TH tỉnh

xây dựng phóng sự tuyên truyền

về phòng chống tảo hôn, kết

hôn cận huyết thống: 10 phút x

798.100đ/phút = 7.981.000

triệu đồng  

32 trđ

Hợp đồng với Đài PT-TH tỉnh xây dựng phóng sự

tuyên truyền về phòng chống tảo hôn, kết hôn cận

huyết thống trên địa bàn tỉnh Lào Cai: 10 phút x

798.100đ/phút = 7.981.000 triệu đồng

Bộ tranh vải tuyên truyền về

phòng chống tảo hôn, kết hôn

cận huyết thống

20 trđ

Bộ tranh vải tuyên truyền về phòng chống tảo hôn,

kết hôn cận huyết thống treo tại trạm y tế xã triển

khai mô hình (1 bộ gồm 5 chiếc x 200nđ/chiếc = 1

triệu/bộ/xã/năm) năm 2022 cấp cho 05 câu lạc bộ đã

thành lập

Tuyên truyền phát động chiến

dịch dân số -KHHGĐ; hưởng

ứng ngày dân số thế giới 11/7,

ngày dân số Việt nam 26/12,

tháng hành động quốc gia về

dân số hàng năm: 90 trđ/năm

360 trđ

Tuyên truyền phát động chiến dịch dân số -

KHHGĐ; hưởng ứng ngày dân số thế giới 11/7, 

ngày dân số Việt nam 26/12, tháng hành động quốc 

gia về dân số hàng năm: Băng zôn, tuyên truyền 

phát động chiến dịch dân số (02 đợt/năm - 11/7 và 

26/12) tuyến tỉnh:  48 cái x 500.000 = 24.000.000đ; 

Bản tin dân số (02 số x 1.000 cuốn/số x 

33.000đ/cuốn = 66.000.000đ

Xây dựng chuyên trang, chuyên

mục phát thanh tiếng Việt về

Dân số và phát triển tại Đài PT-

TH tỉnh

189 trđ

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục phát thanh 

tiếng Việt về Dân số và phát triển tại Đài PT-TH 

tỉnh tháng/ 1 số  (12 số x 10 phút x 394.000đ/phút) 

Quyêt định 3800/QĐ-UBND

Chuyên mục phát thanh tiếng

Dân tộc (Mông) về Dân số và

phát triển 

97 trđ

Chuyên mục phát thanh tiếng Dân tộc (Mông) về 

Dân số và phát triển tháng/1 số (12 số x 10 phút x 

201.700/phút) Quyêt định 3800/QĐ-UBND

Chuyên mục phát thanh tiếng

Dân tộc (Dao) về Dân số và

phát triển 

97 trđ

Chuyên mục phát thanh tiếng Dân tộc (Dao) về Dân 

số và phát triển tháng/1 số (12 số x 10 phút x 

201.700đ/phút) Quyêt định 3800/QĐ-UBND

Chuyên mục phát thanh tiếng

Dân tộc (Giáy) về Dân số và

phát triển 

98 trđ

Chuyên mục phát thanh tiếng Dân tộc (Giáy) về Dân 

số và phát triển tháng/1 số  (12 số x 10 phút x 

201.700đ/phút) Quyêt định 3800/QĐ-UBND



Ghi chú

Quy định của Trung ương (cụ thể 

tên văn bản nếu có)
Nội dung chinh sách

Nhu cầu kinh phí 

giai đoạn 2022-2025

Thuyết minh cụ thể: Cơ sở pháp lý, cơ sở tính 

toán đề xuất nội dung, mức chi, mức hỗ trợ giai 

đoạn 2022-2025: thuyết minh sự thay đổi về nội 

dung, mức hỗ trợ, kinh phí so với giai đoạn 2016-

2021

STT

Tên nghị 

quyết, quyết 

định hiện hành

Nội dung chính sách theo quy 

định hiện hành (Thực hiện 

giai đoạn 2016-2021)

Kinh phí thực hiện 

giai đoạn 2016-

2021 (Triệu đồng)

Đề xuất xây dựng chính sách giai đoạn 2022-2025

Tuyên truyền trên Báo Lào Cai 40 trđ

Tuyên truyền trên Báo GĐ&XH 80 trđ

Tăng cường các phần mềm đảm

bảo an ninh có bản quyền cho

kho dữ liệu chuyên ngành dân

số

40 trđ
Tăng cường các phần mềm đảm bảo an ninh có bản 

quyền cho kho dữ liệu chuyên ngành dân số

Nâng cấp cơ sở vật chất, bổ

sung trang thiết bị của kho dữ

liệu chuyên ngành dân số:

Trang bị máy tính cho các xã để

xử lý, khai thác các chỉ tiêu dân

số và phát triển. 

390 trđ

Nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị của 

kho dữ liệu chuyên ngành dân số: Trang bị máy tính 

cho các xã để  xử lý, khai thác các chỉ tiêu dân số và 

phát triển. 

Khuyến khích khen thưởng cho

các tập thể, cá nhân thực hiện

tốt công tác dân số:

- Đối với xã không có

người sinh con thứ 3, mức

thưởng như sau:03 năm liên

tục: 3.000.000 đồng/xã ; 05

năm liên tục: 5.000.000

đồng/xã - Đối

với thôn không có người sinh

con thứ 3, mức thưởng như sau:

03 năm liên tục: 1.000.000

đồng/thôn; 05 năm liên tục:

2.000.000 đồng/thôn

648 trđ

Thông tư 01/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ 

Y tế. Tối đa không quá 01 xã/huyện/năm, không quá 

02 thôn/huyện/năm 


