
CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Ba R ja-VI2ng Tàu, ngày tháng 7 näm 2017 

NGH! QUYET 
Ban hành mt s chInh sách v dan s và kê hoich hóa gia dInh 

giai doan 2017- 2020 trên da bàn tinh Ba Ra-Vung Tàu 

HQI BONG NHAN DAN TINH BA R!A-VUNG  TAU 
KHOA VI, KY HQP THt NAM 

Can ciLuat T chj'c chInh quyn djaphuviig ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

Can th Lugt Ban hành van ban quyphqm pháp luçt ngày 22 tháng 6 nàm 2015; 

Can cüLut Ngân sách nhà nithc ngày 25 tháng 6 nãm 2015; 

Can ci Pháp lnh Dan só' ngày 09 tháng 01 nàm 2003; 

Can ci Pháp lnh tha ddi diu 10 cüa Pháp lnh Dan s ngày 27 tháng 12 nám 
2008; 

Can c& Nghj djnh s 163/2016/ND-CT ngày 2] tháng 12 nám 2016 cia ChInh 
phñ Quy djnh chi tiêt thi hành mç5t so ä'iêu cla Luát Ngán sách nhà nzthc; 

Can cz'c Nghj djnh s 104/2003/ND-CT ngày 16 tháng 9 nám 2003 cia Chinh phz Quy 
djnh chi tiêt và hzr&ng dan thi hành mç5t sO diêu cüa Pháp lnh DOn sO; 

Xét TO' trinh s 54/TTr-UBND ngàyl2 tháng 6 närn 2017 cia Uy ban nhOn dOn 
tinh ye vic ban hành Nghj quyét M5t so chInh sách ye dOn sO và ké hoqch hóa gia 
dlnh giai doçin 2017 - 2020 trén dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu; Báo cáo thOrn tra 
so 66/BC-VHXI-I ngày 30 tháng 6 nOrn 2017 cla Ban VOn hóa - XO hi Hi dOng 
nhOn dOn tinh; kiên tháo lucn cia dcii biêu Hç5i dOng nhOn dOn tgi Kj) hQp. 

QUYET NGHI: 

Biu 1. Ban hành mt s chInh sách v d5.n s và k ho.ch hóa gia dInh trên dja 
bàn tinh Ba Rja -Vüng Tàu giai don 2017 — 2020, ci the nhi.r sau: 

1. EMi tllçYng, phm vi diu chinh: 

a) Ca nhân là nguñ Vit Nam, Cu trñ trên dja bàn tinh Ba Rja - VIng Tàu n djnh 
tir 6 tháng trâ len (bao gôm nhflng ngui thu&ng trá và tm trñ) tr nguyen áp ding bin 
pháp tránh thai lam sang (trit san, dt diving c11 tir cung, thu& tiêm tránh thai, thuc cy 
tránh thai) ti Ca sâ y tê cong 1p cüa tinh. 

b) Cong  tác viên thc hin cong tác dan s và k hoach hóa gia dInh. 

2. Các chInh sách h trçi cong tác dan s và k hoach boa gia dInh tinh Ba Rja-
Vüng Tàu giai don 2017 - 2020 gôm: 

a) Cong tác viên thirc hin cong tác dan s và k hoach hóa gia dInh duqc h 
trçi hang tháng theo tüng khu viic nhu sau: 

- Khu virc thành thj b.ng 0,20 h s hwng cci s&/nguôi/tháng. 
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- Khu virc nông thôn bng 0,25 h s luong cc s&/ngthi/tháng. 

b) Ngthi tir nguyen trit san dugc nhn tin bi dröng vói djnh mi:'rc 2.000.000 
dông và di.rçic min phi djch viii trit san. 

c) Min vin phi trong tru&ng hcip xir 1 tai,  bin do str diing bin pháp tránh 
thai lam sang (trit san, dt diing cii tü cung, thuôc tiêm tránh thai, thuôc cay tránh 
thai) tai  các Ca sâ y tê cong l.p cüa tinh. 

d) H tro chi phi vn chuyn cho ngui t1r nguyen trit san bmnh quân: 70.000 
dng. 

d) H trçY can b dan s, y t thrc hin chàm soc nguYi t1r nguyen trit san tii 
nhà: 50.000 dng. 

e) Di vi djch v11 k ho.ch hóa gia dInh: 

- Tü ngày 01 tháng 10 nàm 2017 tn6 khai xã hi hóa vic thirc hin các 
phucing tin tránh thai (d11ng cii t1r cung, thuôc tránh thai và bao cao su) theo hu&ng 
dn ciia Bô Y té. 

- Các di tuçlng thuc chu6 h nghèo, h cn nghèo theo quy djnh cüa tinE Ba 
Rja-Vüng Tàu; ngu?i có cong vi cách mng; nguôi bj nhiêm chat dc rnàu da cam 
và ngi.thi dan cu trü ti huyn Con Dâo di.rçic mien phi dOi vi djch vi kê hoch hóa 
gia dInh. 

3. Kinh phi dam bão cho cong tác dan s vâ k hoach hóa gia dInh: 

Hang 11am, TiJy ban nhân dan tinh can di ngân sách dja phixcng d dam bào 
viêc chi ho trci các chInE sách cia tinh nhäm thuc hiên muc tiêu và nhiêm vu ye dan 
so và ké ho.ch hóa gia dInE theo quy djnh. 

Diu 2. Diu khoãn thi hânh: 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chüc tn6 khai thirc hin Nghj quyt nay. 

2. Giao Thuông trrc Hi dng nhân dan, các Ban Hi dng nhân dan và dai 
biêu Hi dOng nhân dan tinh giám sat vic thirc hin Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay dã ducc Hi dng nhân dan tinh Ba Rja-Vung Tàu Khóa VI, 
KS' hçp thir Näm thông qua ngày 13 tháng 7 näm 2017 và có hiu lc tr ngày 23 
tháng 7 näm 2017.!. 

Noi nhân: 
- Uy ban ThixOng vii Quc hi; 
- Van phOng ChInh phñ; 
- B Kê hoach-Dâu tu, B Tài chInh, B Y t; 
- B Tu pháp (Civic KiOm tra van ban); 
- TTr Tinh üy, Doàn DBQH tinh; 
- TTr HDND tinh, UBND tinh; UBMTTQVN tinh; 
- Các Ban HIDND tinh, dai  biOu I-IDND tinh; 
- Các s&, ban nganh, doàn the trong tinh; 
- TT.HDND và UBND các huyn, thành phô; 
- Website I-fDND tinh; 
- Trung tam Cong báo và Tin hçc tinh; 
- Báo Ba Rja-Vung Tàu, Dài PTTH tinh; 
- Lixu: VT-TH. 

Nguyn Hng Linh 
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