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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2009/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 8 năm 2020

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế liên thông giữa Sở Kế hoạch và ðầu tư, Cục Thuế tỉnh
và các ñơn vị cung cấp dịch vụ trong việc hỗ trợ chữ ký số, hóa ñơn ñiện tử,
kê khai thuế và kế toán
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2016;
Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị quyết số 18/2019/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của
Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ
ñối với doanh nghiệp thành lập mới trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Quyết ñịnh số 17/2020/Qð-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2020 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy ñịnh ñịnh mức, ñiều kiện hỗ trợ lãi suất vay vốn
ban ñầu và triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ ñối với doanh nghiệp
thành lập mới trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Tờ trình số 2208/TTr-SKHðT
ngày 24 tháng 7 năm 2020.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy chế liên thông giữa Sở Kế hoạch
và ðầu tư, Cục Thuế tỉnh và các ñơn vị cung cấp dịch vụ trong việc hỗ trợ chữ ký số,
hóa ñơn ñiện tử, kê khai thuế và kế toán”.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Kế hoạch và
ðầu tư, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; các ñơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số, hóa ñơn
ñiện tử, kê khai thuế và kế toán; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên ðịnh
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Thực hiện liên thông giữa Sở Kế hoạch và ðầu tư, Cục Thuế tỉnh và ñơn vị
cung cấp dịch vụ trong việc hỗ trợ chữ ký số, hóa ñơn ñiện tử,
kê khai thuế và kế toán
(Kèm theo Quyết ñịnh số 2009/Qð-UBND ngày 10/8/2020
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
Quy chế này quy ñịnh về cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan,
ñơn vị liên quan trong việc thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hỗ trợ chữ ký số
công cộng, hóa ñơn ñiện tử, chi phí thuê kế toán ñối với các doanh nghiệp thành lập
mới (trừ doanh nghiệp có vốn nước ngoài) trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng ñối với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Cục Thuế tỉnh và ñơn vị
cung cấp dịch vụ chữ ký số, hóa ñơn ñiện tử, hành nghề kế toán trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế.
ðiều 3. Nguyên tắc thực hiện
1. Tạo ñiều kiện ñể doanh nghiệp thành lập mới ñược thụ hưởng ñầy ñủ các hỗ trợ
của UBND tỉnh theo Quyết ñịnh số 17/2020/Qð-UBND ngày 01/4/2020 về Quy ñịnh
ñịnh mức, ñiều kiện hỗ trợ lãi suất vay vốn ban ñầu và triển khai một số chính sách
hỗ trợ ñối với doanh nghiệp thành lập mới trên ñịa bàn tỉnh.
2. Sở Kế hoạch và ðầu tư, Cục Thuế tỉnh và ñơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số,
hóa ñơn ñiện tử, hành nghề kế toán thực hiện ñúng các nội dung của Quy chế này, với
tinh thần tạo ñiều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, ñảm bảo hiệu quả thực sự
cho doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính về hỗ trợ chữ ký số công cộng,
hóa ñơn ñiện tử, chi phí thuê kế toán.
3. Các doanh nghiệp phải tuân thủ các quy ñịnh pháp luật liên quan trong việc
thực hiện các thủ tục hành chính về việc ñề nghị hỗ trợ chữ ký số công cộng, hóa ñơn
ñiện tử, chi phí thuê kế toán.
4. Việc gửi thông tin liên quan quá trình hỗ trợ doanh nghiệp ñược thực hiện
qua Hệ thống thông tin doanh nghiệp. Bản giấy sẽ ñược tổng hợp ñể chuyển trực tiếp
theo ñịnh kỳ 01 lần/tháng (từ ngày 28 - 30 hàng tháng).
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ðiều 4. Một số thuật ngữ và ký hiệu viết tắt
Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau:
1. Bộ phận Một cửa của Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Trung tâm phục vụ hành chính
công tỉnh: gọi tắt là Bộ phận Một cửa.
2. ðơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng: gọi tắt là ðơn vị
cung cấp chữ ký số.
3. Chữ ký số công cộng: gọi tắt là chữ ký số.
4. ðơn vị cung cấp dịch vụ hóa ñơn ñiện tử: gọi tắt là ðơn vị cung cấp hóa ñơn
ñiện tử.
5. Tổ chức hành nghề có ñiều kiện về thuế và kế toán: gọi tắt là Tổ chức tư
hành nghề kế toán.
Chương II
TRÌNH TỰ, HỒ SƠ, CÁCH THỨC PHỐI HỢP TRONG
GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HỖ TRỢ CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG,
HÓA ðƠN ðIỆN TỬ, CHI PHÍ THUÊ KẾ TOÁN
ðiều 5. Tiếp nhận, xử lý liên thông hồ sơ ñề nghị hỗ trợ chữ ký số công cộng
1. Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thành lập mới nộp ðơn ñề
nghị hỗ trợ chữ ký số công cộng (theo mẫu 1.1 ban hành kèm theo Quy chế này) tại
Bộ phận Một cửa.
Tại thời ñiểm trả Giấy chứng nhận ñăng ký thành lập doanh nghiệp, Bộ phận
Một cửa hướng dẫn và tiếp nhận ðơn ñề nghị hỗ trợ chữ ký số của các doanh nghiệp
thành lập mới.
2. ðịnh kỳ ngày thứ sáu hàng tuần, Sở Kế hoạch và ðầu tư tổng hợp danh sách
doanh nghiệp thành lập mới ñề nghị hỗ trợ chữ ký số (theo mẫu 1.2), gửi ñơn vị
cung cấp chữ ký số ñể cung cấp chữ ký số cho doanh nghiệp.
3. Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận ñược danh sách doanh nghiệp ñề nghị
hỗ trợ chữ ký số từ Sở Kế hoạch và ðầu tư, ðơn vị cung cấp chữ ký số có trách nhiệm
hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng chữ ký số; gửi lại danh sách doanh nghiệp ñã ñược
cung cấp chữ ký số (theo mẫu 1.3) cho Sở Kế hoạch và ðầu tư.
4. ðịnh kỳ ngày 28-30 hàng tháng, Sở Kế hoạch và ðầu tư tổng hợp danh sách
doanh nghiệp ñã ñược hỗ trợ chữ ký số (theo mẫu 1.4), gửi Cục Thuế tỉnh ñể kiểm tra,
ñối chiếu tại Hệ thống Thuế ñiện tử.
5. Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận ñược danh sách doanh nghiệp ñã ñược
hỗ trợ chữ ký số từ Sở Kế hoạch và ðầu tư, Cục Thuế tỉnh gửi lại danh sách doanh nghiệp
sử dụng chữ ký số ñã ñược hỗ trợ ñể kê khai thuế (theo mẫu 1.5).
Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận ñược danh sách doanh nghiệp sử dụng
chữ ký số ñã ñược hỗ trợ ñể kê khai thuế từ Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và ðầu tư có
trách nhiệm ban hành và gửi Quyết ñịnh hỗ trợ chữ ký số cho ðơn vị cung cấp chữ
ký số và doanh nghiệp ñược hỗ trợ.
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6. Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận ñược Quyết ñịnh của Sở Kế hoạch và
ðầu tư về hỗ trợ chữ ký số, ðơn vị cung cấp chữ ký số gửi cho Sở Kế hoạch và ðầu tư
hồ sơ ñề nghị thanh toán từng phần (gồm Giấy ñề nghị thanh toán (theo mẫu 1.6.1),
Bảng tổng hợp danh sách doanh nghiệp ñã ñược hỗ trợ (theo mẫu 1.6.2) và Biên bản
nghiệm thu theo ñợt (theo mẫu 1.6.3) và kèm hóa ñơn giá trị gia tăng về dịch vụ ñã
cung cấp).
7. Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñề nghị thanh toán của ðơn vị
cung cấp chữ ký số, Sở Kế hoạch và ðầu tư thực hiện chi trả cho ðơn vị cung cấp
chữ ký số theo quy ñịnh.
ðiều 6. Tiếp nhận, xử lý liên thông hồ sơ ñề nghị hỗ trợ hóa ñơn ñiện tử
1. Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thành lập mới nộp ðơn ñề nghị
hỗ trợ hóa ñơn ñiện tử (theo mẫu 1.1) tại Bộ phận Một cửa.
Tại thời ñiểm trả Giấy chứng nhận ñăng ký thành lập doanh nghiệp, Bộ phận
Một cửa hướng dẫn và tiếp nhận ðơn ñề nghị hỗ trợ hóa ñơn ñiện tử của các doanh nghiệp
thành lập mới.
2. ðịnh kỳ ngày thứ sáu hàng tuần, Sở Kế hoạch và ðầu tư tổng hợp danh sách
doanh nghiệp thành lập mới ñề nghị hỗ trợ hóa ñơn ñiện tử (theo mẫu 1.2), gửi ñơn vị
cung cấp hóa ñơn ñiện tử ñể cung cấp hóa ñơn cho doanh nghiệp.
3. Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận ñược danh sách doanh nghiệp ñề nghị
hỗ trợ hóa ñơn ñiện tử từ Sở Kế hoạch và ðầu tư, ðơn vị cung cấp hóa ñơn ñiện tử có
trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng hóa ñơn ñiện tử; hoàn thành thủ tục
áp dụng hóa ñơn ñiện tử gửi cơ quan Thuế quản lý; ñồng thời gửi lại danh sách
doanh nghiệp ñã ñược cung cấp hóa ñơn ñiện tử (theo mẫu 1.3) cho Sở Kế hoạch và
ðầu tư.
4. ðịnh kỳ ngày 28 - 30 hàng tháng, Sở Kế hoạch và ðầu tư tổng hợp danh sách
doanh nghiệp ñã ñược hỗ trợ hoá ñơn ñiện tử (theo mẫu 1.4), gửi Cục Thuế tỉnh ñể
kiểm tra, ñối chiếu tại Hệ thống Thuế ñiện tử.
5. Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận ñược danh sách doanh nghiệp ñã ñược
hỗ trợ hoá ñơn ñiện tử từ Sở Kế hoạch và ðầu tư, Cục Thuế tỉnh gửi lại danh sách
doanh nghiệp sử dụng hóa ñơn ñiện tử ñã ñược hỗ trợ ñể thực hiện xuất hóa ñơn cho
khách hàng (theo mẫu 1.5).
Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận ñược danh sách doanh nghiệp sử dụng
hóa ñơn ñiện tử ñã ñược hỗ trợ ñể thực hiện xuất hóa ñơn cho khách hàng từ
Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và ðầu tư có trách nhiệm ban hành và gửi Quyết ñịnh
hỗ trợ hóa ñơn ñiện tử cho ðơn vị cung cấp hóa ñơn ñiện tử và doanh nghiệp ñược hỗ trợ.
6. Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận ñược Quyết ñịnh của Sở Kế hoạch và
ðầu tư về hỗ trợ hóa ñơn ñiện tử, ðơn vị cung cấp hóa ñơn ñiện tử gửi cho Sở Kế hoạch
và ðầu tư hồ sơ ñề nghị thanh toán từng phần (gồm Giấy ñề nghị thanh toán (theo
mẫu 1.6.1), Bảng tổng hợp danh sách doanh nghiệp ñã ñược hỗ trợ (theo mẫu 1.6.2)
và Biên bản nghiệm thu theo ñợt (theo mẫu 1.6.3) và kèm hóa ñơn giá trị gia tăng về
dịch vụ ñã cung cấp).
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7. Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñề nghị thanh toán của ðơn vị
cung cấp hóa ñơn ñiện tử, Sở Kế hoạch và ðầu tư thực hiện chi trả cho ðơn vị cung cấp
hóa ñơn ñiện tử theo quy ñịnh.
ðiều 7. Tiếp nhận, xử lý liên thông hồ sơ ñề nghị Hỗ trợ chi phí thuê kế toán
1. Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp siêu nhỏ chuyển ñổi từ hộ
kinh doanh nộp ðơn ñề nghị hỗ trợ chi phí thuê kế toán (theo mẫu 2.1) tại Bộ phận
Một cửa.
Tại thời ñiểm trả Giấy chứng nhận ñăng ký thành lập doanh nghiệp, Bộ phận
Một cửa hướng dẫn và tiếp nhận ðơn ñề nghị hỗ trợ chi phí thuê kế toán của các
doanh nghiệp siêu nhỏ chuyển ñổi từ hộ kinh doanh.
2. ðịnh kỳ ngày thứ sáu hàng tuần, Sở Kế hoạch và ðầu tư tổng hợp danh sách
doanh nghiệp siêu nhỏ chuyển ñổi từ hộ kinh doanh ñề nghị hỗ trợ chi phí thuê kế toán
(theo mẫu 2.2), gửi Tổ chức hành nghề kế toán.
3. Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận ñược danh sách doanh nghiệp ñề nghị
hỗ trợ chi phí thuê kế toán từ Sở Kế hoạch và ðầu tư, Tổ chức hành nghề kế toán có
trách nhiệm dự thảo và ký hợp ñồng với doanh nghiệp về dịch vụ thuê kế toán (theo
mẫu 2.3.1); gửi lại danh sách doanh nghiệp ñã ký hợp ñồng (theo mẫu 2.3.2) cho
Sở Kế hoạch và ðầu tư.
4. ðịnh kỳ ngày 28 - 30 hàng tháng cuối quý, Sở Kế hoạch và ðầu tư tổng hợp
danh sách doanh nghiệp ñã ñược hỗ trợ chi phí thuê kế toán (theo mẫu 2.4), gửi
Cục Thuế tỉnh ñể kiểm tra, ñối chiếu tại Hệ thống Thuế ñiện tử.
5. Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận ñược danh sách doanh nghiệp ñã ñược
hỗ trợ chi phí thuê kế toán từ Sở Kế hoạch và ðầu tư, Cục Thuế tỉnh gửi lại danh sách
doanh nghiệp ñã thực hiện kê khai thuế ñiện tử theo quy ñịnh (theo mẫu 2.5).
Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận ñược danh sách doanh nghiệp ñã thực hiện
kê khai thuế theo quy ñịnh từ Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và ðầu tư có trách nhiệm
ban hành và gửi Quyết ñịnh hỗ trợ chi phí thuê kế toán cho Tổ chức hành nghề kế toán
và doanh nghiệp ñược hỗ trợ.
6. Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận ñược Quyết ñịnh của Sở Kế hoạch và
ðầu tư về hỗ trợ chi phí thuê kế toán, Tổ chức hành nghề kế toán gửi cho Sở Kế hoạch
và ðầu tư hồ sơ ñề nghị thanh toán từng phần (gồm Giấy ñề nghị thanh toán (theo
mẫu 2.6.1), Bảng tổng hợp danh sách doanh nghiệp ñã ñược hỗ trợ (theo mẫu 2.6.2)
và Biên bản nghiệm thu theo ñợt (theo mẫu 2.6.3) và kèm hóa ñơn giá trị gia tăng về
dịch vụ ñã cung cấp).
7. Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñề nghị thanh toán của Tổ chức
hành nghề kế toán, Sở Kế hoạch và ðầu tư thực hiện chi trả cho Tổ chức hành nghề
kế toán theo quy ñịnh.
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Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, ñơn vị liên quan
1. Sở Kế hoạch và ðầu tư:
a) Soạn thảo lưu ñồ liên thông theo Quy chế này ñể niêm yết công khai tại trụ sở
Bộ phận Một cửa và trên trang thông tin ñiện tử của cơ quan.
b) Tổ chức phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp nộp ðơn ñề nghị hỗ trợ ñể nhận
ñược hỗ trợ theo quy ñịnh của Quy chế này.
c) Có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tổ chức,
bố trí nhân sự và trang thiết bị, cơ sở vật chất, ñặc biệt là công tác ứng dụng công nghệ
thông tin ñể ñảm bảo hiệu quả hoạt ñộng của Bộ phận Một cửa và thực hiện tốt
Quy chế này.
d) Chủ ñộng phối hợp cùng Cục Thuế tỉnh và ñơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số,
hóa ñơn ñiện tử, hành nghề kế toán thống nhất các nội dung chi tiết trong quá trình
triển khai; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh ñể chỉ ñạo giải quyết ñối với những khó khăn,
vướng mắc; ñồng thời nghiên cứu, ñề xuất các nội dung ñể tiếp tục ñẩy mạnh thực hiện
liên thông trong các thủ tục hành chính liên quan ñến hỗ trợ doanh nghiệp, nhằm
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan, ñơn vị liên quan và tạo thuận lợi
tối ña cho doanh nghiệp.
2. Cục Thuế tỉnh:
a) Tổ chức phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp trong công tác kê khai thuế, kế toán
và chấp hành tốt các chính sách, pháp luật về thuế ñể nhận ñược hỗ trợ theo quy ñịnh
của Quy chế này.
b) Phổ biến, hướng dẫn các Chi cục Thuế khu vực thực hiện có hiệu quả
Quy chế này.
3. ðơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số, hóa ñơn ñiện tử, hành nghề kế toán:
a) Thực hiện ñúng quy ñịnh của pháp luật trong hoạt ñộng kinh doanh.
b) Có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Cục Thuế tỉnh thực hiện
có hiệu quả Quy chế này.
ðiều 9. Sửa ñổi, bổ sung và ñiều chỉnh Quy chế
Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này nếu gặp vướng mắc, các bên có
liên quan có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và ðầu tư ñể báo cáo UBND tỉnh
xem xét sửa ñổi, bổ sung và ñiều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên ðịnh
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Phụ lục I
BIỂU MẪU HỖ TRỢ CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG,
HÓA ðƠN ðIỆN TỬ
(Kèm theo Quyết ñịnh số 2009/Qð-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh)
Mẫu 1.1: ðơn ñề nghị hỗ trợ chữ ký số công cộng/hóa ñơn ñiện tử
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày ... tháng ... năm ...
ðƠN ðỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Chữ ký số công cộng/Hóa ñơn ñiện tử
Kính gửi: Sở Kế hoạch và ðầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
Tôi tên là (ghi rõ họ tên):..............................................................................
Số CMND: .............................. ngày cấp: ....................................................
Là người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (ghi rõ tên doanh nghiệp):
.......................................................................................................................
ðịa chỉ: .........................................................................................................
ðiện thoại doanh nghiệp: .............................................................................
Tôi biết Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
và làm ðơn ñề nghị hỗ trợ:
Chữ ký số công cộng
Hóa ñơn ñiện tử
Tôi cam kết những thông tin kê khai ở trên là chính xác và chịu trách nhiệm trước
pháp luật về tính hợp pháp và trung thực của nội dung ñề nghị hỗ trợ trên./.
Thừa Thiên Huế, ngày … tháng … năm …
Người ñại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ và tên)
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Mẫu 1.2: Danh sách doanh nghiệp thành lập mới ñề nghị hỗ trợ chữ ký số/hóa ñơn ñiện tử
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ðẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày ... tháng ... năm ...

Kính gửi: <ðơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực
chữ ký số công cộng/hóa ñơn ñiện tử>1.
Thực hiện Quy chế liên thông về hỗ trợ chữ ký số công cộng/hóa ñơn ñiện tử cho
doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và ðầu tư kính gửi <ðơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ
ký số công cộng/hóa ñơn ñiện tử> danh sách doanh nghiệp thành lập mới ñề nghị hỗ trợ
chữ ký số/hóa ñơn ñiện tử.

Stt

Tên DN
ñề nghị
hỗ trợ

Mã số
doanh
nghiệp

ðịa chỉ
trụ sở
chính

Người ñại
diện theo
pháp luật

Số ñiện
thoại

Ngày ñăng
ký DN lần
ñầu

Ngày nộp
ðơn ñề nghị
hỗ trợ

1
2
3
4
5
...

TUQ. GIÁM ðỐC
(Ký, ghi rõ họ và tên, ñóng dấu)

1

Ghi tên của ðơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng/hóa ñơn ñiện tử
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Mẫu 1.3: Danh sách doanh nghiệp ñã ñược cung cấp chữ ký số/hóa ñơn ñiện tử (cập nhật
theo tuần)
<ðƠN VỊ CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ/
HÓA ðƠN ðIỆN TỬ>1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày ... tháng ... năm ...

Kính gửi: Sở Kế hoạch và ðầu tư.
Thực hiện Quy chế liên thông về hỗ trợ chữ ký số công cộng/hóa ñơn ñiện tử cho
doanh nghiệp, <ðơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng/hóa ñơn ñiện tử>2
kính gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư danh sách doanh nghiệp thành lập mới ñã ñược cung cấp
chữ ký số/hóa ñơn ñiện tử ñược cập nhật theo tuần theo danh sách ñề nghị của Sở Kế hoạch
và ðầu tư3.
Stt

Tên DN
ñề nghị
hỗ trợ

Mã số
doanh
nghiệp

Ngày nộp ðơn
ñề nghị hỗ trợ

Ngày DN
nhận hỗ trợ

Ký tên (người
ñại diện pháp
luật của DN)

1
2
3
4
5
...

NGƯỜI ðẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ và tên, ñóng dấu)

1, 2

Ghi tên của ðơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng/hóa ñơn ñiện tử
Trường hợp doanh nghiệp không ñược hỗ trợ theo danh sách ñề nghị của Sở Kế hoạch và ðầu tư thì <ðơn vị cung cấp
dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng/hóa ñơn ñiện tử> nêu lý do cụ thể.

3
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Mẫu 1.4: Danh sách doanh nghiệp ñã ñược hỗ trợ chữ ký số/hóa ñơn ñiện tử tháng .../20...
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ðẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày ... tháng ... năm ...

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thực hiện Quy chế liên thông về hỗ trợ chữ ký số công cộng/hóa ñơn ñiện tử cho
doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và ðầu tư kính gửi Cục Thuế tỉnh danh sách doanh nghiệp
thành lập mới ñã ñược cung cấp chữ ký số/hóa ñơn ñiện tử tháng .../20...
Stt

Tên DN
ñề nghị
hỗ trợ

Mã số
doanh
nghiệp

ðịa chỉ
trụ sở
chính

Người ñại
diện theo
pháp luật

Số
ñiện
thoại

Ngày ñăng
ký DN lần
ñầu

Ngày nộp
ðơn ñề
nghị hỗ trợ

1
2
3
4
5
...

TUQ. GIÁM ðỐC
(Ký, ghi rõ họ và tên, ñóng dấu)

Ngày
DN nhận
hỗ trợ
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Mẫu 1.5: Danh sách doanh nghiệp ñã kê khai thuế ñiện tử tháng .../20...
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày ... tháng ... năm ...

Kính gửi: Sở Kế hoạch và ðầu tư.
Thực hiện Quy chế liên thông về hỗ trợ chữ ký số công cộng/hóa ñơn ñiện tử cho
doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh kính gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư danh sách doanh nghiệp
thành lập mới ñã thực hiện kê khai thuế ñiện tử tháng .../20... tại Hệ thống Thuế ñiện tử theo
quy ñịnh (theo danh sách ñã gửi từ Sở Kế hoạch và ðầu tư).

Stt

Tên DN ñề nghị
hỗ trợ

Mã số
doanh
nghiệp

Ngày DN
nhận hỗ trợ

Xác nhận kê khai
thuế ñiện tử1
Có

Không

1
2
3
4
5
...

TUQ. CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ và tên, ñóng dấu)

1

ðánh dấu X vào ô “Có” hoặc không tương ứng với doanh nghiệp có hoặc không kê khai thuế ñiện tử.
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Mẫu 1.6.1: Giấy ñề nghị thanh toán chi phí hỗ trợ chữ ký số/hóa ñơn ñiện tử tháng .../20...
Mẫu số C37- HD
(ðã ban hành theo Qð số: 19/2006/Qð-BTC
ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

<ðƠN VỊ CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ/
HÓA ðƠN ðIỆN TỬ>1

GIẤY ðỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày ... tháng ... năm 20...
Số:..............
Kính gửi: Sở Kế hoạch và ðầu tư.
Họ và tên người ñề nghị thanh toán:
- Tên ðơn vị cung cấp chữ ký số/hóa ñơn ñiện tử: ...................................................................
....................................................................................................................................................
- ðịa chỉ: ....................................................................................................................................
- Mã số thuế: .........................
- ðiện thoại: ..........................

Fax: .................................................................

- ðại diện: .............................

Chức vụ: .........................................................

- Tài khoản số: ..................................................................................................................
Nội dung thanh toán: Thanh toán chi phí hỗ trợ chữ ký số/hóa ñơn ñiện tử tháng .../20...
Số tiền: ... ñồng. Viết bằng chữ: .......................................................................................
Kèm theo:
- Danh sách doanh nghiệp ñã ñược hỗ trợ;
- Biên bản nghiệm thu từng phần;
- Hóa ñơn VAT.
NGƯỜI ðẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ và tên, ñóng dấu)

1, 2

Ghi tên của ðơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng/hóa ñơn ñiện tử
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Mẫu 1.6.2: Danh sách doanh nghiệp ñã ñược hỗ trợ chữ ký số/hóa ñơn ñiện tử tháng .../20...

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NHẬN HỖ TRỢ CHỮ KÝ SỐ/
HÓA ðƠN ðIỆN TỬ THÁNG .../20...
Stt

Tên DN
ñề nghị
hỗ trợ

Mã số
doanh
nghiệp

ðịa chỉ
trụ sở
chính

Người ñại
diện theo
pháp luật

Số
ñiện
thoại

Ngày ñăng
ký DN lần
ñầu

Ngày nộp
ðơn ñề
nghị hỗ trợ

Ngày
DN nhận
hỗ trợ

1
2
3
4
5
...

NGƯỜI ðẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ và tên, ñóng dấu)
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Mẫu 1.6.3: Biên bản nghiệm thu từng phần về số lượng doanh nghiệp ñược hỗ trợ chữ
ký số/hóa ñơn ñiện tử tháng .../20...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN NGHIỆM THU TỪNG PHẦN
(Hỗ trợ chữ ký số/hóa ñơn ñiện tử tháng .../20...)
Hôm nay ngày ... tháng ... năm 20..., tại Sở Kế hoạch và ðầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế,
chúng tôi gồm có:
BÊN A: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ðẦU TƯ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
ðịa chỉ: 07 ðường Tôn ðức Thắng, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiện thoại: 054.3821264
Mã số thuế: 3300269215
ðại diện: ..................................................... Chức vụ: ..............................................................
BÊN B: ......................................................................................................................................
ðịa chỉ: ......................................................................................................................................
Mã số thuế: ..........................
ðiện thoại: ..........................
Fax: .................................................................
ðại diện: .............................
Chức vụ: .........................................................
Tài khoản số: .....................................................................................................................
Hai bên ñã thống nhất ký Biên bản nghiệm thu từng phần theo Hợp ñồng số
.../20.../HðKT ký ngày ... tháng ... năm 20... với nội dung sau:
ðiều 1. Bên B ñã cung cấp các dịch vụ trong tháng .../20... theo ñúng yêu cầu của Bên A với
các ñiều kiện, ñiều khoản ký kết trong hợp ñồng, bao gồm:
+ Cung cấp chữ ký số công cộng/hóa ñơn ñiện tử cho doanh nghiệp thành lập mới theo
danh sách ñược gửi từ Sở Kế hoạch và ðầu tư, kèm danh sách doanh nghiệp ñã ñược hỗ trợ
trong tháng.
+ ðã hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng chữ ký số công cộng.
ðiều 2. Giá thanh lý hợp ñồng: ... ñồng. Bằng chữ: .........................................................
ðiều 3. Bên A có trách nhiệm thanh toán chuyển khoản cho bên B số tiền theo Biên bản
nghiệm thu từng phần. Thời hạn thanh toán: Bên A chuyển khoản cho bên B trong thời gian
05 ngày làm việc sau khi nhận ñược hồ sơ ñề nghị thanh toán từng kèm hóa ñơn giá trị
gia tăng về dịch vụ ñã cung cấp của Bên B. Nếu bên A không thanh toán ñúng thời hạn thì
Bên A phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về lãi suất ngân hàng theo qui ñịnh.
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Hai bên ñã thống nhất ký Biên bản nghiệm thu từng phần, Biên bản hết hiệu lực khi
Bên A thanh toán hết số tiền theo ðiều 2 nêu trên.
Biên bản nghiệm thu từng phần này ñược lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như
nhau, mỗi bên giữ 02 bản./.
ðẠI DIỆN BÊN A

ðẠI DIỆN BÊN B
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Phụ lục 2
BIỂU MẪU HỖ TRỢ CHI PHÍ THUÊ KẾ TOÁN

Mẫu 2.1: ðơn ñề nghị hỗ trợ chi phí thuê kế toán
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày ... tháng ... năm ...
ðƠN ðỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Chi phí thuê kế toán
Kính gửi: Sở Kế hoạch và ðầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
Tôi tên là (ghi rõ họ tên):..............................................................................
Số CMND: .............................. ngày cấp: ....................................................
Là người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp siêu nhỏ chuyển ñổi từ hộ kinh doanh
(ghi rõ tên doanh nghiệp): .......................................................................................
.......................................................................................................................
ðịa chỉ: .........................................................................................................
ðiện thoại doanh nghiệp: .............................................................................
Tôi biết Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
và làm ðơn ñề nghị hỗ trợ chi phí thuê kế toán theo quy ñịnh.
Tôi cam kết những thông tin kê khai ở trên là chính xác và chịu trách nhiệm trước
pháp luật về tính hợp pháp và trung thực của nội dung ñề nghị hỗ trợ trên./.
Thừa Thiên Huế, ngày … tháng … năm …
Người ñại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ và tên)
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Mẫu 2.2: Danh sách doanh nghiệp siêu nhỏ chuyển ñổi từ hộ kinh doanh ñề nghị hỗ trợ
chi phí thuê kế toán
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ðẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày ... tháng ... năm ...

Kính gửi: <Tổ chức hành nghề kế toán>1.
Thực hiện Quy chế liên thông về hỗ trợ chi phí thuê kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ
chuyển ñổi từ hộ kinh doanh, Sở Kế hoạch và ðầu tư kính gửi <Tổ chức hành nghề kế toán>
danh sách doanh nghiệp siêu nhỏ chuyển ñổi từ hộ kinh doanh ñề nghị hỗ trợ chi phí
thuê kế toán.
Stt
A
I
1
2
3
...
II
1
2
3
...
B
1
2
3
...
C

Tên DN
Mã số
ðịa chỉ
ñề nghị
doanh
trụ sở
hỗ trợ
nghiệp
chính
Doanh nghiệp ñang hỗ trợ
Quý .../20...

Người ñại diện
theo pháp luật

Số
ñiện
thoại

Ngày ñăng
ký DN lần
ñầu

Ngày nộp ðơn
ñề nghị hỗ trợ

Quý .../20...

Doanh nghiệp hỗ trợ mới

Tổng cộng số DN ñược hỗ trợ:

TUQ. GIÁM ðỐC
(Ký, ghi rõ họ và tên, ñóng dấu)

1

Ghi tên của Tổ chức hành nghề kế toán
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Mẫu 2.3.1: Hợp ñồng mẫu về dịch vụ thuê kế toán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ðỒNG KINH TẾ
(Số: .../20.../HðKT)
- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên,
Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 20... tại ...................................................................,
chúng tôi gồm có:
BÊN A1: ....................................................................................................................................
ðịa chỉ: .......................................................................................................................
Mã số thuế: .........................
ðiện thoại: ..........................
Fax: ..........................................................
ðại diện: .............................
Chức vụ: ..................................................
Tài khoản số: ..............................................................................................................
2
BÊN B : ....................................................................................................................................
ðịa chỉ: .......................................................................................................................
Mã số thuế: .........................
ðiện thoại: ..........................
Fax: ..........................................................
ðại diện: .............................
Chức vụ: ..................................................
Tài khoản số: .........................................................................................................
Sau khi bàn bạc và thống nhất, hai bên thỏa thuận ký kết hợp ñồng với các ñiều kiện
và ñiều khoản như sau:
ðIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ðỒNG
Bên A ñồng ý giao bên B làm dịch vụ khai báo thuế và hỗ trợ nghiệp vụ kế toán cho
bên A bao gồm các công việc sau:
1) Kê khai hàng quý:
- Lập và gửi các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế;
1
2

Ghi tên của Doanh nghiệp ñược hỗ trợ
Ghi tên của Tổ chức hành nghề kế toán
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- Hướng dẫn viết hoá ñơn và hướng dẫn lập các loại chứng từ theo quy ñịnh;
- Lập và gửi các loại báo cáo thuế hàng quý theo qui ñịnh;
- Hướng dẫn ñơn vị lập phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất theo chứng từ
gốc của ñơn vị;
- Hỗ trợ, hướng dẫn ñơn vị hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy ñịnh
hiện hành;
- Phân loại, sắp xếp và ñóng chứng từ cả năm;
- Nộp các loại thuế nếu có;
- Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu;
- Tư vấn những vấn ñề liên quan ñến quy ñịnh về thuế khi ñơn vị yêu cầu;
2) Quyết toán năm:
- Lập quyết toán thuế, báo cáo tài chính năm gửi các cơ quan chức năng;
- ðăng ký các loại hồ sơ thuế cho năm mới.
Công việc ở ðiều 1 này không bao gồm việc ñăng ký BHXH & BHYT, hoàn thuế,
thủ tục ngân hàng, giải thể doanh nghiệp (nếu có) và mọi công việc phát sinh ngoài công tác
liên quan ñến cơ quan thuế.
ðIỀU 2: PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
1) Chi phí dịch vụ:
- Phí trọn gói hàng tháng là: 1.000.000 ñồng/tháng.
- Tổng giá trị hợp ñồng là: 1.000.000 ñồng x 24 tháng = 24.000.000 ñồng.
- Toàn bộ phí trên ñã bao gồm thuế GTGT.
- Trường hợp Bên A chấm dứt hoạt ñộng doanh nghiệp (giải thể) hoặc tạm
ngừng kinh doanh trước 24 tháng kể từ ngày ký hợp ñồng, tổng giá trị hợp ñồng
sẽ bị ñiều chỉnh tương ứng với số tháng Bên A hoạt ñộng.
2) Phương thức và thời hạn thanh toán:
- Phí dịch vụ sẽ ñược thanh toán theo quý sau khi Bên B hoàn thiện các công
việc nêu tại ðiều 1 Hợp ñồng này, trừ những công việc chưa ñến hạn.
- Bên B có trách nhiệm làm hồ sơ thanh toán Hợp ñồng này với Sở Kế hoạch và
ðầu tư theo Quy chế liên thông giữa Sở Kế hoạch và ðầu tư, Cục Thuế tỉnh và
ñơn vị cung cấp dịch vụ trong việc hỗ trợ kê khai thuế và kế toán.
ðIỀU 3: PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN VÀ THỜI HẠN HỢP ðỒNG
1) Phương thức thực hiện:
- Mọi công việc ñược thực hiện tại văn phòng bên B.
- Bên A có trách nhiệm cung cấp cho Bên B các loại hồ sơ, hóa ñơn, chứng
từ liên quan hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh của Bên A trong tháng.
- Bên B có trách nhiệm gửi báo cáo cho Bên A kiểm tra, ký tên trước khi nộp
cho các cơ quan chức năng theo quy ñịnh, ñồng thời gửi lại cho Bên A toàn bộ
hồ sơ chứng từ theo thoả thuận tại ðiều 1 Hợp ñồng này cho Bên bên A lưu giữ,
bảo quản.
- Trong quá trình làm việc nếu có thông báo của Cơ quan thuế thì Bên A
chuyển ngay cho bên B ñể Bên B tư vấn Bên A xử lý.
- Trừ trường hợp ñặc biệt, mọi tư vấn hoặc trao ñổi công việc giữa Bên B với
Bên A ñược thực hiện qua ñiện thoại.
2) Thời hạn hợp ñồng: 24 tháng kể từ ngày ký Hợp ñồng này.
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ðIỀU 4: TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN
1) Trách nhiệm của bên A:
- Ngay sau khi ký hợp ñồng, cung cấp ñầy ñủ cho bên B các loại hồ sơ, tài liệu
như: bản photo có sao y: Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận
góp vốn, ñăng ký mở tài khoản ngân hàng, các loại hợp ñồng thuê, mướn, ….. và
các loại giấy tờ liên quan khác nếu có.
- Chậm nhất ñến ngày 10 hàng tháng phải cung cấp cho bên B ñầy ñủ các loại
hóa ñơn, chứng từ mua hàng, bán hàng, chứng từ giao dịch với ngân hàng, hợp ñồng
kinh tế và các loại thông tin khác nếu có (bản chính hoặc bản photo).
- Thông báo cho bên B biết trước 10 ngày nếu có những thay ñổi trong hoạt
ñộng kinh doanh của ñơn vị mình như: Thay ñổi giấy phép, thay ñổi mặt hàng
kinh doanh chính,...
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính pháp lý của các loại hồ sơ, chứng từ do
Bên A cung cấp cũng như mọi vấn ñề liên quan ñến hoạt ñộng kinh doanh của
ñơn vị mình.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra, lưu giữ, bảo quản và ký ñầy ñủ vào các loại báo cáo,
hồ sơ, chứng từ, … do bên B soạn thảo và gửi cho Bên A.
- Thực hiện ñầy ñủ các nghĩa vụ ñối với Nhà nước theo quy ñịnh.
- Bên A chỉ giao hồ sơ chứng từ cho người có giấy giới thiệu của bên B. Khi
giao nhận phải liệt kê hoặc kiểm ñếm ñầy ñủ theo mẫu giao nhận của bên B.
- Bên A tạo ñiều kiện thuận lợi cho bên B hoàn thành tốt công việc.
2) Trách nhiệm của bên B:
- Dựa trên những tài liệu, hồ sơ, chứng từ, thông tin do Bên A cung cấp, thực hiện
ñầy ñủ và ñúng qui ñịnh các nội dung trong ðiều 1 của Hợp ñồng này kể từ ngày
Hợp ñồng ñược ký kết cho ñến khi chấm dứt.
- Kiểm tra, phát hiện và báo cho Bên A biết những sai sót trong các loại hồ sơ
chứng từ ñể bổ sung, sửa chữa kịp thời. Thường xuyên thông báo và tư vấn cho
Bên A những thay ñổi liên quan ñến việc kê khai, quyết toán thuế.
- Hàng tháng phải thông báo cho Bên A biết những khoản thuế mà Bên A phải
nộp cùng với thời gian gửi báo cáo thuế cho Bên A.
- Chịu trách nhiệm bảo mật toàn bộ số liệu về doanh số và các hoạt ñộng kinh doanh
của Bên A trong và sau khi thực hiện Hợp ñồng.
- Bảo quản hóa ñơn chứng từ do Bên A cung cấp trong thời gian thực hiện công
việc cho ñến khi bàn giao lại cho Bên A.
- Chịu trách nhiệm giải trình với các cơ quan liên quan ñến công việc do Bên B
thực hiện và bồi thường những sai sót do thao tác nghiệp vụ dẫn ñến thiệt hại cho
Bên A.
- Khi chấm dứt hợp ñồng phải bàn giao ñầy ñủ với người có trách nhiệm của
Bên A.
- Bên B không can thiệp vào nội bộ, không chịu trách nhiệm về những hoạt ñộng
kinh doanh cũng như các nội dung, tính pháp lý ñã ghi trong hoá ñơn, chứng từ
của Bên A. Bên B chỉ chịu trách nhiệm về những sai sót do chính Bên B làm và
là người trực tiếp giải trình với các cơ quan liên quan.
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ðIỀU 5: ðIỀU KHOẢN CHUNG
Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các ñiều khoản ghi trong Hợp ñồng. Trong
trường hợp khó khăn sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trong trường hợp nếu
không giải quyết ñược bất ñồng thì sẽ ñưa ra Tòa án theo thẩm quyền.
Nếu một trong hai bên ñơn phương chấm dứt hợp ñồng thì trước khi chấm dứt phải
thông báo bằng văn bản cho bên kia biết trước 01 tháng, sau ñó thực hiện thanh lý hợp ñồng.
Hợp ñồng ñược lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý
như nhau.
NGƯỜI ðẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT BÊN A

NGƯỜI ðẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT BÊN B

CÔNG BÁO/Số 48/Ngày 18-8-2020

23

Mẫu 2.3.2: Danh sách doanh nghiệp ñã ký hợp ñồng thuê kế toán (cập nhật theo tuần)
<TỔ CHỨC
HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN>1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày ... tháng ... năm ...

Kính gửi: Sở Kế hoạch và ðầu tư.
Thực hiện Quy chế liên thông về hỗ trợ chi phí thuê kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ
chuyển ñổi từ hộ kinh doanh, <Tổ chức hành nghề kế toán>2 kính gửi Sở Kế hoạch và
ðầu tư danh sách doanh nghiệp ñã ký hợp ñồng thuê kế toán ñược cập nhật theo tuần theo
danh sách ñề nghị của Sở Kế hoạch và ðầu tư3.
Stt

Tên DN
ñề nghị
hỗ trợ

Mã số
doanh
nghiệp

Ngày nộp
ðơn ñề
nghị hỗ trợ

Ngày ký hợp ñồng
thuê kế toán4

Ký tên (người
ñại diện pháp
luật của DN)

1
2
3
4
5
...

NGƯỜI ðẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ và tên, ñóng dấu)

1, 2

Ghi tên của Tổ chức hành nghề kế toán
Trường hợp doanh nghiệp không ñược hỗ trợ theo danh sách ñề nghị của Sở Kế hoạch và ðầu tư thì <Tổ chức
hành nghề kế toán> nêu lý do cụ thể.
4
Hợp ñồng ký giữa doanh nghiệp ñược hỗ trợ với Tổ chức hành nghề kế toán
3
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Mẫu 2.4: Danh sách doanh nghiệp ñã ñược hỗ trợ chữ ký số quý .../20...
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ðẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày ... tháng ... năm ...

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thực hiện Quy chế liên thông về hỗ trợ chi phí thuê kế toán cho doanh nghiệp siêu
nhỏ chuyển ñổi từ hộ kinh doanh, Sở Kế hoạch và ðầu tư kính gửi Cục Thuế tỉnh danh sách
doanh nghiệp ñã ký hợp ñồng thuê kế toán quý .../20...
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
ðÃ KÝ HỢP ðỒNG THUÊ KẾ TOÁN QUÝ .../20...
Tên
Mã số
ðịa chỉ
DN ñề
Stt
doanh
trụ sở
nghị
nghiệp
chính
hỗ trợ
A Doanh nghiệp ñang hỗ trợ
I Quý .../20...
1
2
3
...
II Quý .../20...
1
2
3
...
B Doanh nghiệp hỗ trợ mới
1
2
3
...

Người ñại
diện theo
pháp luật

Số
ñiện
thoại

Ngày
ñăng ký
DN lần
ñầu

Ngày nộp
ðơn ñề
nghị hỗ
trợ

Ngày ký
hợp ñồng
thuê kế
toán1

TUQ. GIÁM ðỐC
(Ký, ghi rõ họ và tên, ñóng dấu)

1

Hợp ñồng ký giữa doanh nghiệp ñược hỗ trợ với Tổ chức hành nghề kế toán
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Mẫu 2.5: Danh sách doanh nghiệp ñã kê khai thuế ñiện tử quý .../20...
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày ... tháng ... năm ...

Kính gửi: Sở Kế hoạch và ðầu tư.
Thực hiện Quy chế liên thông về hỗ trợ chi phí thuê kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ
chuyển ñổi từ hộ kinh doanh, Cục Thuế tỉnh kính gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư danh sách
doanh nghiệp ñã thực hiện kê khai thuế ñiện tử quý .../20... theo quy ñịnh tại Hệ thống Thuế
ñiện tử (theo danh sách ñã gửi từ Sở Kế hoạch và ðầu tư).
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP KÊ KHAI THUẾ ðIỆN TỬ QUÝ .../20...
Stt
A
I
1
2
3
...
II
1
2
3
...
B
1
2
3
...

Tên DN ñề
nghị hỗ trợ

Mã số
doanh
nghiệp

Ngày ñăng ký
DN lần ñầu

Ngày ký hợp ñồng
thuê kế toán1

Xác nhận kê khai thuế
ñiện tử
Có

Doanh nghiệp ñang hỗ trợ
Quý .../20...

Quý .../20...

Doanh nghiệp hỗ trợ mới

TUQ. CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ và tên, ñóng dấu)

1

Hợp ñồng ký giữa doanh nghiệp ñược hỗ trợ với Tổ chức hành nghề kế toán

Không
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Mẫu 2.6.1: Giấy ñề nghị thanh toán chi phí hỗ trợ thuê kế toán quý .../20...

Mẫu số C37- HD
(ðã ban hành theo Qð số: 19/2006/Qð-BTC
ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

<TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ
KẾ TOÁN>1

GIẤY ðỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày ... tháng ... năm 20...
Số:..............
Kính gửi: Sở Kế hoạch và ðầu tư.
Họ và tên người ñề nghị thanh toán:
- Tên của Tổ chức hành nghề kế toán: ...............................................................................
............................................................................................................................................
- ðịa chỉ: ............................................................................................................................
- Mã số thuế: .........................
- ðiện thoại: ..........................

Fax: .....................................................................

- ðại diện: .............................

Chức vụ: ..............................................................

- Tài khoản số: ...................................................................................................................
Nội dung thanh toán: Thanh toán chi phí hỗ trợ thuê kế toán quý .../20...
Số tiền: ... ñồng. Viết bằng chữ: ........................................................................................
Kèm theo:
- Danh sách doanh nghiệp ñã ñược hỗ trợ;
- Biên bản nghiệm thu từng phần;
- Hóa ñơn VAT.
NGƯỜI ðẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ và tên, ñóng dấu)

1, 2

Ghi tên của Tổ chức hành nghề kế toán
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Mẫu 2.6.2: Danh sách doanh nghiệp ñã ñược hỗ trợ chi phí thuê kế toán quý .../20...

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NHẬN HỖ TRỢ
CHI PHÍ THUÊ KẾ TOÁN QUÝ .../20...

Stt
A
I
1
2
3
...
II
1
2
3
...
B
1
2
3
...
C

Tên DN ñề
nghị hỗ trợ

Mã số
doanh
nghiệp

Ngày ñăng ký
DN lần ñầu

Ngày DN
nhận hỗ
trợ

Xác nhận kê khai thuế
ñiện tử
Có

Không

Doanh nghiệp ñang hỗ trợ
Quý .../20...

Quý .../20...

Doanh nghiệp hỗ trợ mới

Tổng cộng số DN ñược hỗ trợ:

NGƯỜI ðẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ và tên, ñóng dấu)
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Mẫu 2.6.3: Biên bản nghiệm thu từng phần về số lượng doanh nghiệp ñược hỗ trợ chi phí
thuê kế toán quý .../20...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN NGHIỆM THU TỪNG PHẦN
(Hỗ trợ chi phí thuê kế toán tháng .../20...)
Hôm nay ngày ... tháng ... năm 20..., tại Sở Kế hoạch và ðầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế,
chúng tôi gồm có:
BÊN A: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ðẦU TƯ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
ðịa chỉ: 07 ðường Tôn ðức Thắng, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiện thoại: 054.3821264
Mã số thuế: 3300269215
ðại diện: ..................................................... Chức vụ: ..........................................................
BÊN B: ................................................................................................................................
ðịa chỉ: .................................................................................................................................
Mã số thuế: .........................
ðiện thoại: ..........................
Fax: .......................................................................
ðại diện: .............................
Chức vụ: ................................................................
Tài khoản số: ........................................................................................................................
Hai bên ñã thống nhất ký Biên bản nghiệm thu từng phần theo Hợp ñồng số
.../20.../HðKT ký ngày ... tháng ... năm 20... với nội dung sau:
ðiều 1. Bên B ñã cung cấp các dịch vụ trong tháng .../20... theo ñúng yêu cầu của Bên A với
các ñiều kiện, ñiều khoản ký kết trong hợp ñồng, bao gồm:
+ Ký hợp ñồng với doanh nghiệp về dịch vụ thuê kế toán (theo danh sách ñược gửi từ
Sở Kế hoạch và ðầu tư);
+ Thực hiện công việc kế toán và kê khai thuế cho doanh nghiệp theo ký kết tại hợp ñồng
và phù hợp quy ñịnh của pháp luật về thuế và kế toán;
+ Lập danh sách doanh nghiệp ñã ñược hỗ trợ trong quý.
ðiều 2. Giá thanh lý hợp ñồng: ... ñồng. Bằng chữ: .........................................................
ðiều 3. Bên A có trách nhiệm thanh toán chuyển khoản cho bên B số tiền theo Biên bản
nghiệm thu từng phần. Thời hạn thanh toán: Bên A chuyển khoản cho bên B trong thời gian
05 ngày làm việc sau khi nhận ñược hồ sơ ñề nghị thanh toán từng phần kèm hóa ñơn giá trị
gia tăng về dịch vụ ñã cung cấp của Bên B. Nếu bên A không thanh toán ñúng thời hạn thì
Bên A phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về lãi suất ngân hàng theo qui ñịnh.
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Hai bên ñã thống nhất ký Biên bản nghiệm thu từng phần, Biên bản hết hiệu lực khi
Bên A thanh toán hết số tiền theo ðiều 2 nêu trên.
Biên bản nghiệm thu từng phần này ñược lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau,
mỗi bên giữ 02 bản./.
ðẠI DIỆN BÊN A

ðẠI DIỆN BÊN B
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2014/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 8 năm 2020

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Kế hoạch hành ñộng
giai ñoạn 2020 - 2025 của tỉnh Thừa Thiên Huế
thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam ñến năm 2030
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1679/Qð-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam ñến năm 2030;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Y tế.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Kế hoạch hành ñộng giai ñoạn
2020 - 2025 của tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam ñến
năm 2030.
ðiều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch
hành ñộng ñược ban hành trên ñịa bàn tỉnh.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương
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TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH HÀNH ðỘNG GIAI ðOẠN 2020 - 2025
CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC
DÂN SỐ VIỆT NAM ðẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết ñịnh số 2014/Qð-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2020
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Phần mở ñầu
Công tác dân số - kế hoạch hoá gia ñình (DS-KHHGð) tỉnh Thừa Thiên Huế
ñược triển khai trong bối cảnh tình hình ñất nước ñã ñạt ñược những thành tựu to lớn về
kinh tế, chính trị và xã hội, một mặt tập trung mọi nỗ lực ñể phát triển kinh tế, ñồng thời
ñã quan tâm ñẩy mạnh công tác DS-KHHGð góp phần làm giảm tốc ñộ tăng dân số,
hướng ñến ổn ñịnh qui mô dân số ở mức hợp lý. Bên cạnh ñó, ở ñịa phương cũng có
ñược sự quan tâm lãnh ñạo, chỉ ñạo của lãnh ñạo các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các
ban, ngành, ñoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) và sự
hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân, sự quyết tâm, nỗ lực của ñội ngũ cán bộ làm
công tác dân số các cấp ñã tích cực, chủ ñộng triển khai quyết liệt, ñồng bộ các giải pháp
ñể phấn ñấu ñạt mục tiêu ñề ra.
Thực hiện Quyết ñịnh số 2013/Qð-TTg ngày 14/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai ñoạn 2011-2020,
Ủy ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế ñã ban hành Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày
28/02/2012 về việc phê duyệt Kế hoạch hành ñộng thực hiện chiến lược Dân số - Sức khỏe
sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020. Qua những năm tổ chức thực hiện
Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2011-2020,
tỉnh ñã ñầu tư ưu tiên vào các nội dung như kiểm soát sự gia tăng dân số, giảm tỷ suất
sinh, hạn chế mất cân bằng giới tính khi sinh, làm mẹ an toàn, chăm sóc sơ sinh nhằm
giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh ñể ñạt ñược các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.
Kết quả mức sinh và tỷ lệ gia tăng dân số ñã giảm mạnh; tình trạng sức khỏe sinh sản,
sức khỏe bà mẹ và trẻ em ñược cải thiện rõ rệt, chất lượng dân số ngày càng ñược
nâng cao góp phần ñáng kể vào những thành tựu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội
của tỉnh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Tuy nhiên, công tác DS-KHHGð trên ñịa bàn tỉnh còn ñứng trước nhiều khó
khăn, thách thức lớn như mức sinh còn cao, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tuy có giảm
nhưng chưa thật sự vững chắc, không ñồng ñều giữa các vùng, miền. Tổng tỷ suất sinh
của tỉnh Thừa Thiên Huế theo Tổng ñiều tra Dân số và nhà ở năm 2019 là 2,34 con,
thuộc nhóm 33 tỉnh, thành có tổng tỷ suất sinh cao nhất toàn quốc. Chất lượng dân số
tuy có cải thiện nhưng chưa cao; tuổi thọ ñạt thấp 71,8 (Toàn quốc là 73,6), tốc ñộ
già hoá dân số ñang diễn ra khá nhanh. Tỷ số giới tính khi sinh toàn tỉnh còn ở mức cao
so với quy luật tự nhiên và là một trong số các tỉnh, thành có tỷ số giới tính khi sinh cao.
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Tốc ñộ già hóa dân số của tỉnh diễn ra khá nhanh. Tỷ lệ người cao tuổi tăng cao
nhưng chế ñộ an sinh xã hội chưa ñảm bảo, các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi vẫn
còn thiếu. Cơ cấu dân số vàng mang ñến nhiều cơ hội trong phát triển kinh tế, xã hội
nhờ lực lượng lao ñộng dồi dào nhưng ñi kèm với nó là khó khăn trong việc tạo việc
làm ổn ñịnh, thu nhập cao, lực lượng lao ñộng có tay nghề thấp, nhiều lực lượng
lao ñộng trẻ di cư ñến các tỉnh thành khác. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản,
kế hoạch hóa gia ñình (SKSS-KHHGð) ở một số nơi, nhất là miền núi, chưa ñược
ñáp ứng thường xuyên; các biện pháp tránh thai (viết tắt BPTT) chưa ñáp ứng ñược
hết các nhu cầu của người dân theo hướng ña dạng, thuận tiện. PTTT miễn phí ngày
càng giảm trong khi người dân chưa tự nguyện tham gia xã hội hóa và tiếp thị xã hội
phương tiện tránh thai. Tình trạng cán bộ, ñảng viên vi phạm chính sách DS-KHHGð
vẫn còn diễn ra ở một số nơi và có xu hướng tăng cao ñã ảnh hưởng ñến việc
tuyên truyền, vận ñộng trong nhân dân. Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn
còn tồn tại, ñặc biệt ở hai huyện Nam ðông, A Lưới. Tình trạng nạo phá thai, nhất là
phá thai ở ñộ tuổi vị thành niên, thanh niên (sau ñây viết tắt VTN-TN) ñang có xu hướng
gia tăng. Việc nâng cao kiến thức cộng ñồng, khám sàng lọc, phát hiện sớm và ñiều trị
một số bệnh ung thư, ñặc biệt ung thư vú và cổ tử cung vẫn còn hạn chế; chưa chú trọng
chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nam giới.
Vì vậy, trong thời gian tới, công tác dân số phải ñược xem là nhiệm vụ chiến lược,
vừa cấp thiết vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn ðảng, toàn dân; là trách nhiệm của cả
hệ thống chính trị các cấp và toàn xã hội, phải thường xuyên ñược quan tâm thực hiện
có hiệu quả; bảo ñảm sự lãnh ñạo, chỉ ñạo thống nhất của cấp ủy, sự quản lý của
chính quyền các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận và các ñoàn thể.
Công tác dân số phải thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW là chuyển
trọng tâm chính sách DS-KHHGð sang dân số và phát triển và chú trọng toàn diện
các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, ñặc biệt là chất lượng dân số và ñặt trong mối quan hệ
hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo ñảm phát triển
nhanh, bền vững của từng ñịa phương và của tỉnh.
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Phần I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN SỐ
TRONG THỜI GIAN QUA
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. ðánh giá việc ban hành chính sách, văn bản quản lý ñiều hành ñể triển khai
thực hiện công tác dân số thời gian qua
Công tác DS-KHHGð ở tỉnh Thừa Thiên Huế trong những năm qua ñã ñạt
những kết quả ñáng kể, nhất là từ khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII) và
Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai ñoạn 2011-2020; Nghị quyết số
31/NQ-CP ngày 18/8/2010 của Chính phủ giai ñoạn 2010-2015 thực hiện kết luận số
44-KL/TW ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết
số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về “tiếp tục ñẩy mạnh
thực hiện chính sách DS-KHHGð”. Công tác DS-KHHGð ñã ñược các cấp uỷ ðảng,
chính quyền quan tâm, hệ thống chính sách, pháp luật về DS-KHHGð ñược tăng cường,
tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các chương trình DS-KHHGð. Thường vụ Tỉnh uỷ,
Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ñã ban hành nhiều văn bản chỉ ñạo thực hiện.
Các ban, ngành, ñoàn thể ñã chủ ñộng lồng ghép công tác DS-KHHGð với các
nhiệm vụ của cơ quan, ñơn vị.
Trong giai ñoạn vừa qua, công tác dân số tiếp tục nhận ñược sự quan tâm chỉ ñạo
của lãnh ñạo các cấp, các ngành. Thực hiện Quyết ñịnh số 2013/Qð-TTg ngày 14
tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Dân số và
Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai ñoạn 2011 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ñã ban hành
Quyết ñịnh 305/Qð-UBND ngày 28/02/2012 “về việc phê duyệt Kế hoạch hành ñộng
thực hiện Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020” và
nhiều văn bản khác của tỉnh ñể tiếp tục tăng cường sự quan tâm, chỉ ñạo của cấp ủy,
chính quyền, ñoàn thể các cấp ñối với công tác DS-KHHGð.
Ngày 26/7/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ñã ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU
“về tăng cường sự lãnh ñạo công tác DS-KHHGð trong tình hình mới”. Cụ thể hóa
sự chỉ ñạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HðND tỉnh ñã ban hành Nghị quyết
7c/2009/NQ-HðND ngày 09/4/2009 “về tiếp tục ñẩy mạnh công tác DS-KHHGð
giai ñoạn 2009-2015 ñịnh hướng ñến năm 2020”; Quyết ñịnh số 2227/UBND ngày
13/10/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt ðề án Kiểm soát dân số vùng biển, ñảo
và ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2009-2020 (ðề án 52); Quyết ñịnh số
28/2014/Qð-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh “ban hành Quy ñịnh một số
chính sách về DS-KHHGð” (thay thế Quyết ñịnh số 4043/Qð-UBND); Quyết ñịnh
84/2017/Qð-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh “Quy ñịnh một số chính sách về
DS-KHHGð trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” (thay thế quyết ñịnh 28/Qð-UBND);
Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh về xã hội hóa cung cấp
phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia ñình/sức khỏe sinh sản
tại các cơ sở y tế trong chương trình DS-KHHGð giai ñoạn 2017-2020; Kế hoạch số
213/KH-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh về thực hiện ðề án Kiểm soát mất
cân bằng giới tính khi sinh giai ñoạn 2017-2020 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh về triển khai ðề án
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tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ DS-KHHGð cho vị thành niên - thanh niên
giai ñoạn 2017-2020; Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh
về thực hiện ðề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn
2017-2025.
ðặc biệt, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ñã ban hành Kế hoạch số 71-KH/TU, ngày 24
tháng 4 năm 2018 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban
Chấp hành Trung ương ðảng (Khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới;
Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết
số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành
Trung ương ðảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế.
2. ðánh giá nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp uỷ ðảng, chính quyền,
các ban, ngành, ñoàn thể và cộng ñồng trong việc thực hiện các mục tiêu,
giải pháp về dân số
- Nhận thức và hành ñộng của toàn xã hội về công tác dân số ñược nâng lên rõ rệt.
Các cấp uỷ ðảng, chính quyền, ñoàn thể từ tỉnh ñến cơ sở ñã xem công tác dân số là
một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là một yếu tố cơ bản
ñể nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia ñình và xã hội. Hầu hết
các cấp ủy ðảng và Chính quyền ñã ban hành Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành
ñộng ñể thực hiện các mục tiêu về dân số. Một số ñịa phương tuy còn nhiều khó khăn
về kinh tế nhưng cũng ñã ñầu tư thêm nguồn lực cho công tác DS-KHHGð.
- Quan niệm về hôn nhân và sinh ñẻ của nhân dân ñã chuyển biến tích cực theo
hướng ngày càng có nhiều người chấp nhận mô hình gia ñình ít con, kết hôn muộn,
ñẻ thưa, ñẻ ít ñể nuôi con khỏe và dạy con ngoan. Nhiều cặp vợ chồng ñã nhận thức
việc thực hiện kế hoạch hóa gia ñình (KHHGð) ñể giúp ổn ñịnh cuộc sống gia ñình,
phụ nữ có cơ hội giữ gìn, bảo vệ sức khỏe, phát triển tài năng và tham gia vào các
hoạt ñộng kinh tế - chính trị - xã hội nhằm nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia ñình
và xã hội, thực hiện bình ñẳng giới.
- Các tầng lớp nhân dân ñã có sự ñồng thuận và ủng hộ trong việc thực hiện
chính sách dân số. Nhờ có sự chuyển biến về nhận thức, ñã có sự thay ñổi lớn về
hành vi thực hiện KHHGð trong nhân dân, tỷ lệ các cặp vợ chồng trong ñộ tuổi sinh ñẻ
sử dụng các BPTT tăng nhanh. Bên cạnh việc sử dụng cụ tử cung, các biện pháp như
bao cao su, ñình sản nam, ñình sản nữ, thuốc viên tránh thai, thuốc tiêm tránh thai,
thuốc cấy tránh thai ñã ñược ña dạng hóa và áp dụng rộng rãi.
3. Kết quả ñạt ñược giai ñoạn 2011-2019
a) Quy mô dân số và mức sinh
- Tổng dân số của tỉnh vào thời ñiểm 0 giờ ngày 01/4/2009 là 1.087.420 người, ñến
thời ñiểm 0 giờ ngày 01/4/2019 là 1.128.620 người, trong ñó dân số nam chiếm tỷ lệ
49,5%, dân số nữ là 50,5%, dân số khu vực thành thị chiếm tỷ lệ 49,5% và dân số khu
vực nông thôn là 50,5%. Sau 10 năm, quy mô dân số của tỉnh Thừa Thiên Huế tăng
thêm 41,2 nghìn người, bình quân mỗi năm tăng 4,12 nghìn người. Tỷ lệ tăng dân số
bình quân năm giai ñoạn 2009-2019 là 0,37%/năm giảm nhẹ so với 10 năm trước (tỷ lệ
tăng dân số bình quân năm giai ñoạn 1999-2009 là 0,4%/năm).
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- Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số từ trên 3% (năm 1979) giảm còn 1,12% (năm 2011)
và năm 2019 là 1,08%. Số con trung bình của mỗi cặp vợ chồng (tổng tỷ suất sinh
(con/phụ nữ) ñã giảm từ trên 4 con (1979), 3 con (năm 1999) xuống còn 2,26 con (2009)
và tăng trở lại năm 2019 là 2,34 con, tăng 0,08 con so với năm 2009. Tỷ lệ sinh con
thứ 3 trở lên năm 2009 là 19,4% giảm xuống còn 15% năm 2019.
- Hằng năm, số người sử dụng các BPTT tăng nhanh, tỷ lệ cặp vợ chồng sử
dụng các BPTT hiện ñại năm 2009 là 69,5% ñến năm 2019 là 72%. Cơ cấu các BPTT
có xu hướng chuyển dịch từ BPTT lâm sàng sang BPTT phi lâm sàng. Số phụ nữ
trong ñộ tuổi sinh ñẻ năm 2019 là 27,3% và số phụ nữ trong ñộ tuổi sinh ñẻ có chồng
là 14,3%.
- Tuổi kết hôn trung bình lần ñầu có xu hướng muộn hơn. Năm 2009 là 24,5 tuổi,
trong ñó ñối với nam là 26,2 tuổi và nữ là 22,8 tuổi và ñến năm 2019 là 26,5 tuổi,
trong ñó nam là 28,5 tuổi và nữ là 24,5 tuổi. So với cả nước (nam là 27,2 và nữ là 23,1
năm 2019) thì tuổi kết hôn của dân số tỉnh Thừa Thiên Huế cao hơn, trong ñó nam cao
hơn 1,3 tuổi và nữ cao hơn 1,4 tuổi. Hôn nhân là một trong những yếu tố quan trọng
ảnh hưởng trực tiếp ñến mức sinh và di cư, qua ñó ảnh hưởng ñến sự thay ñổi của
dân số. Kết quả Tổng ñiều tra dân số năm 2019 cho thấy, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên
chưa từng kết hôn của tỉnh là 27%, dân số ñang có vợ/chồng là 64,8%, dân số ñã ly hôn
hoặc ly thân là 1% và dân số góa vợ/chồng là 7,2%. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên
của tỉnh chưa từng kết hôn ở khu vực thành thị cao hơn khu vực nông thôn 6,1%
(tương ứng là 30% và 23,9%).
b) Cơ cấu dân số
- Cơ cấu dân số chuyển dịch tích cực, làm giảm gánh nặng dân số phụ thuộc,
tăng mạnh số lượng và tỷ trọng của dân số trong ñộ tuổi lao ñộng, góp phần phát triển
kinh tế - văn hóa - xã hội.
- Cùng với mức sinh giảm nhanh, cơ cấu dân số theo tuổi thay ñổi nhanh chóng
ñã có tác ñộng tích cực ñến các lĩnh vực phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội mà trước
hết là giáo dục và y tế.
- Tỷ trọng dân số dưới 15 tuổi giảm từ 27,5% năm 2009 xuống còn 24,2%
năm 2019 (tỷ trọng chung toàn quốc năm 2019 là 24,3%); tỷ trọng dân số trong ñộ tuổi
lao ñộng 15 - 64 tuổi tăng từ 64,5% năm 2009 lên 66,5% năm 2019 (tỷ trọng chung
toàn quốc năm 2019 là 68%); tỷ trọng dân số 65 tuổi trở lên từ 8% năm 2009 tăng lên
9,3% năm 2019 (tỷ trọng chung toàn quốc năm 2019 là 7,7%).
- Cơ cấu dân số hiện nay ñã có chiều hướng thay ñổi, số lượng và tỷ trọng dân số
phụ thuộc ñã giảm mạnh so với năm 2009. Tỷ số phụ thuộc chung (tỷ lệ số người
không có khả năng lao ñộng, thất nghiệp so với người trong ñộ tuổi lao ñộng) giảm từ
54,91% (năm 2009) xuống còn 50,4% (năm 2019). Trong lúc ñó, tỷ số phụ thuộc
trẻ em từ 0-14 tuổi năm 2009 là 42,63%, năm 2019 giảm còn 36,4% và tỷ số phụ thuộc
người già từ 65 tuổi trở lên năm 2009 ở mức 12,28% và năm 2019 tăng lên 14%.
Chỉ số già hóa dân số tăng nhanh: năm 2009 chiếm 37,3% tăng lên 56,1% năm 2019
(toàn quốc là 48,8%). Như vậy, dân số tỉnh Thừa Thiên Huế ñã bước vào thời kỳ
già hóa dân số, năm 2019, tỷ trọng dân số từ 65 tuổi trở lên chiếm 9,3% tổng số dân
và tỷ trọng dân số từ 60 tuổi trở lên chiếm 13,6% tổng số dân.
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- Với tỷ trọng dân số trong ñộ tuổi lao ñộng từ 15- 64 tuổi chiếm 64,5%
(năm 2009), 66,5% (năm 2019) và tỷ trọng dân số dưới 15 tuổi chiếm 27,5% (năm 2009),
24,2% (năm 2019). Tỷ trọng dân số phụ thuộc dưới 15 tuổi và từ 65 tuổi trở lên năm 2009
là 35,5% và năm 2019 là 33,5% (hiện nay toàn quốc là 32%). Tỷ trọng dân số trong
ñộ tuổi lao ñộng so với nhóm dân số trong ñộ tuổi phụ thuộc từ 1,8 lần năm 2009
tăng lên 1,98 lần năm 2019 (toàn quốc cao gấp 2,1 lần). ðây là thời kỳ cơ cấu dân số
vàng. Như vậy Thừa Thiên Huế ñã có ñược một nguồn nhân lực dồi dào phục vụ cho
phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
- Tỷ số giới tính của tỉnh năm 2009 là 97,7 nam/100 nữ, kết quả tổng ñiều tra
dân số năm 2019 là 98 nam/100 nữ (hiện nay toàn quốc là 99,1 nam/100 nữ).
Trong ñó, tỷ số giới tính khu vực thành thị là 95,7 nam/100 nữ, khu vực nông thôn là
100,2 nam/100 nữ. Tỷ số giới tính của tỉnh Thừa Thiên Huế tăng liên tục kể từ tổng
ñiều tra năm 1979 cho ñến nay nhưng luôn ở mức dưới 100.
- Triển khai ñồng bộ và hiệu quả ðề án kiểm soát mất cân bằng giới tính
khi sinh thông qua các hoạt ñộng như tổ chức các hoạt ñộng truyền thông nâng cao
nhận thức và thay ñổi hành vi; duy trì và mở rộng các mô hình truyền thông cho các
nhóm ñối tượng như câu lạc bộ của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, cho học sinh
các trường Trung học cơ sở và Phổ thông trung học, sinh viên các trường Cao ñẳng,
ðại học,...; nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về cấm các hình thức lựa chọn giới tính
thai nhi; hoạt ñộng thanh tra, kiểm tra; nâng cao năng lực cho ñội ngũ y tế - dân số và
ñoàn thể các cấp, nghiên cứu khoa học,… ñã góp phần khống chế và kiểm soát
tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên ñịa bàn tỉnh. Kết quả khống chế
tăng tỷ số giới tính ñều ñạt và vượt kế hoạch ñề ra hàng năm (khống chế tăng không
quá 0,3 ñiểm/năm). Năm 2011, tỷ số giới tính khi sinh (số bé trai/100 bé gái) ở mức
110/100 và ñến cuối năm 2019 khống chế ở mức 112,8/100. (Tỷ số giới tính khi sinh
của thành thị là 110,4 và nông thôn là 112,3).
- Triển khai ñồng bộ và hiệu quả ðề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
thông qua các hoạt ñộng như truyền thông giáo dục thay ñổi hành vi về chăm sóc sức
khỏe người cao tuổi; xây dựng các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại
cộng ñồng, nâng cao năng lực cho ñội ngũ y tế - dân số và các ñoàn thể các cấp,
nghiên cứu khoa học,… công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của tỉnh từng
bước ñem lại hiệu quả.
+ Các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện có số giường bệnh trên 50 giường, ñều có
tổ chức công tác lão khoa lồng ghép trong khoa Nội khi chưa ñủ ñiều kiện tách thành
lập lão khoa, với tỷ lệ giường bệnh thích hợp (bình quân 20% số giường của khoa).
Tại các phòng khám của bệnh viện ñều có tổ chức khám dành cho người cao tuổi, có
cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ làm các dịch vụ y tế. Số người cao tuổi ñược khám sức
khoẻ ít nhất một lần tăng từ 8-10%/năm; năm 2019, số người cao tuổi ñược chăm sóc
y tế ít nhất một lần ñạt 71% số người cao tuổi toàn tỉnh.
+ Nhiều mô hình chăm sóc người cao tuổi ñã ñược xây dựng và triển khai như
mô hình các Trung tâm chăm sóc người cao tuổi tập trung, mô hình chăm sóc
người cao tuổi tại gia ñình, mô hình chăm sóc người cao tuổi tại các cơ sở y tế.
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c) Chất lượng dân số
Các hoạt ñộng nâng cao chất lượng dân số ñược quan tâm và tập trung thực hiện,
thông qua việc triển khai các mô hình can thiệp nâng cao chất lượng dân số:
* Tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân tại cộng ñồng
- Tình hình triển khai mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân ñã thu hút sự
tham gia của VTN-TN và các bậc phụ huynh. Nội dung hoạt ñộng của mô hình tập trung
tuyên truyền, tư vấn về sức khỏe sinh sản (SKSS) cho VTN-TN từ 15-24 tuổi, tổ chức các
buổi sinh hoạt câu lạc bộ tiền hôn nhân, các buổi nói chuyện chuyên ñề về SKSS,
ñồng thời kết hợp với việc khám sức khoẻ ñịnh kỳ cho VTN-TN,... Công tác
chăm sóc SKSS cho VTN-TN ngày càng ñược quan tâm triển khai các hoạt ñộng cho
170 câu lạc bộ tiền hôn nhân tại các ñơn vị xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã)
và các trường Trung học phổ thông.
- Tổ chức triển khai tốt các hoạt ñộng tư vấn cung cấp kiến thức về Dân số/sức
khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia ñình (DS/SKSS/KHHGð) cho VTN-TN và tuyên truyền,
tư vấn về cách phòng, tránh thai ngoài ý muốn, các bệnh nhiễm khuẩn ñường sinh sản,
lây truyền qua ñường tình dục, kể cả HIV/AIDS cũng như kiến thức về phòng ngừa
và ñiều trị vô sinh, làm mẹ an toàn, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, trách nhiệm làm
cha, làm mẹ,... cho các ñối tượng là nam, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn, mới kết
hôn,... ðồng thời khuyến khích các cặp vợ chồng mới ñăng ký kết hôn, kết hôn ñược
tư vấn về SKSS-KHHGð, luật hôn nhân gia ñình,... và kết hợp trao giấy chứng nhận
kết hôn gắn với nội dung sinh hoạt câu lạc bộ tiền hôn nhân và xem ñây như là một
hoạt ñộng của câu lạc bộ.
- Tại cấp xã ñã tổ chức ñược 2.673 buổi sinh hoạt câu lạc bộ với hơn 119.022
người tham gia sinh hoạt và nghe tư vấn, tổ chức 747 buổi nói chuyện chuyên ñề với
31.906 người tham gia. ðồng thời lồng ghép tổ chức ñược 563 buổi trao giấy chứng
nhận kết hôn tại các góc truyền thông, kết hợp tư vấn cho 15.281 VTN-TN, ñặc biệt là
nam, nữ thanh niên mới kết hôn, chuẩn bị kết hôn,... Trong ñó, có 2.387 cặp vợ chồng
ñược trao giấy chứng nhận kết hôn. ðã thực hiện ñược 4.616 buổi tuyên truyền trên
hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã.
- Thường xuyên tổ chức tư vấn, khám, kiểm tra sức khỏe cho 36.186 VTN-TN
tại các cơ sở y tế. Ngoài ra, còn tổ chức tư vấn tại các trường ðại học về sức khỏe
sinh sản VTN-TN cho sinh viên tại Khoa Du lịch thuộc ðại học Huế, Trường ðại học
Kinh tế Huế, Khoa giáo dục Thể chất, Trường Dân tộc Nội trú tỉnh,...
- Tổ chức 52 lớp tập huấn cung cấp kiến thức và kỹ năng thực hiện các hoạt ñộng
quản lý của câu lạc bộ tiền hôn nhân cho Ban chủ nhiệm mới triển khai trong năm,
cũng như tập huấn cập nhật lại kiến thức cho các câu lạc bộ duy trì. Tập huấn về quy trình
khám và tư vấn tiền hôn nhân nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ dân số, y tế từ
tuyến tỉnh ñến cơ sở trong việc thực hiện các hoạt ñộng này ở cơ sở; tổ chức sinh hoạt
câu lạc bộ ñịnh kỳ, xây dựng phóng sự tuyên truyền nhằm chăm sóc SKSS cho VTN-TN
tốt hơn.
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* Sàng lọc trước sinh, sơ sinh
- Chương trình sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh tiếp tục duy trì các hoạt
ñộng tại cấp xã qua các năm. Thông qua tuyên truyền vận ñộng ñã nâng cao nhận thức
cho cộng ñồng về ý nghĩa và tác dụng của mô hình này và thu hút sự tham gia tích cực
của nhân dân, ñặc biệt là phụ nữ trong ñộ tuổi sinh ñẻ tham gia thực hiện phát hiện
sớm, hạn chế tình trạng dị tật ở thai nhi và trẻ sơ sinh, góp phần nâng cao thể chất trí tuệ
của trẻ em và nâng cao chất lượng dân số.
- Phối hợp với Trung tâm Sàng lọc - Chẩn ñoán trước sinh và sơ sinh Trường
ðại học Y Dược Huế tổ chức 02 lớp ñào tạo siêu âm cho 33 bác sỹ tuyến tỉnh, huyện;
tổ chức tập huấn 42 lớp quản lý chương trình sàng lọc trước sinh, sơ sinh và khai thác,
sử dụng trang Website Chaodontuonglai.vn ñể quản lý ñối tượng thực hiện sàng lọc
trước sinh, sơ sinh cho cán bộ dân số - y tế tuyến tỉnh, huyện.
- Về truyền thông, tư vấn về nâng cao chất lượng dân số khi sinh: Duy trì các
hoạt ñộng triển khai tại cấp xã, ñã tổ chức ñược 2.161 buổi nói chuyện chuyên ñề tại
cộng ñồng với 74.579 người tham gia; tư vấn và khám tại trạm cho 134.839 lượt thai phụ.
Tổ chức 6.600 buổi truyên truyền trên hệ thống phát thanh cấp huyện, xã.
- Về sàng lọc trước sinh: Tiến hành sàng lọc cho 32.524 thai phụ, trong ñó có
1.271 thai nhi có nghi ngờ nguy cơ cao mắc các hội chứng như Down, Edward, Patau,
18 trường hợp nghi ngờ bất thường nhiễm sắc thể và 01 ca nghi ngờ nguy cơ cao não
úng thủy, 06 ca mắc bệnh Down, 01 ca Edward, 03 ca Patau.
- Về sàng lọc sơ sinh: Tiến hành lấy ñược 11.145 mẫu giấy thấm lấy máu gót chân
(trong ñó có 3.143 mẫu xã hội hóa) cho 11.145 trẻ sơ sinh, kết quả có 197 ca nghi ngờ
thiếu men G6PD và 28 ca nghi ngờ có yếu tố nguy cơ cao thiểu năng giáp bẩm sinh.
Tất cả trường hợp nghi ngờ này ñược tư vấn, vận ñộng tiếp tục tham gia xét
nghiệm chẩn ñoán.
* ðề án tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ DS-KHHGð cho VTN - TN
giai ñoạn 2017-2020:
- Tại cấp xã ñã tiến hành 837 buổi lồng ghép cung cấp thông tin cho VTN-TN
với 45.125 người tham gia; tổ chức 419 buổi nói chuyện chuyên ñề VTN-TN với
25.354 người tham gia và tổ chức ñược 164 sự kiện truyền thông. Tiến hành tuyên truyền
ñược 905 buổi phát thanh trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, xã.
- Tổ chức 13 lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng truyền thông, tư vấn
cho cán bộ dân số tỉnh, huyện và ñội ngũ cộng tác viên DS-KHHGð tại cấp xã thuộc
huyện Phú Vang và thị xã Hương Thủy.
- Tổ chức 37 diễn ñàn và tư vấn lồng ghép cung cấp thông tin và dịch vụ chăm
sóc SKSS - phương tiện tránh thai cho VTN-TN trong nhà trường và khu công nghiệp
về SKSS/KHHGð với hơn 14.716 người tham gia ñồng thời tư vấn và khám cho
3.350 lượt người.
Như vậy, qua các hoạt ñộng ñược triển khai thì chất lượng dân số Thừa Thiên Huế
trong những năm qua ñã ñược cải thiện về nhiều mặt:
- Tuổi thọ trung bình tăng từ 70,5 tuổi năm 2009 lên 71,8 tuổi năm 2019 (tuổi thọ
trung bình toàn quốc tăng từ 72,8 tuổi năm 2009 lên 73,6 tuổi năm 2019).
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- Tình trạng suy dinh dưỡng, tử vong trẻ em giảm mạnh. Năm 2005 tỷ lệ suy
dinh dưỡng cân nặng/tuổi ở trẻ dưới 5 tuổi là 23%, năm 2019 giảm xuống còn 7,2%.
Tỷ suất chết trẻ em dưới 01 tuổi ở mức 4,41%o năm 2005 giảm còn 1,89%o năm 2019.
Hiện nay, có 98,76% trẻ em ñược tiêm chủng ñầy ñủ các loại vắc xin, 100% trẻ em
dưới 6 tuổi ñược cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí.
- Dân số ñã có sự phân bố hợp lý hơn, gắn với quá trình ñô thị hóa, công
nghiệp hóa và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, bảo ñảm quốc phòng, an ninh. Trình ñộ
dân trí và chất lượng nguồn nhân lực ñược cải thiện. Hiện nay, tỷ trọng dân số vùng
ñô thị ñạt 49,5% (tỷ trọng chung toàn quốc năm 2019 là 34,4%). Sau 10 năm, tỷ lệ
dân số khu vực thành thị tăng 42,8% (năm 2009 có 391.112 người). Trong 10 năm qua,
quá trình ñô thị hóa tại tỉnh Thừa Thiên Huế tăng nhanh, có 02 huyện ñược nâng cấp
thành thị xã (thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà), xã Phú ða của huyện Phú Vang
ñược nâng cấp thành thị trấn Phú ða ñã làm cho dân số khu vực thành thị của tỉnh
tăng mạnh.
- Người dân tộc thiểu số, nhóm dân cư yếu thế ñược Nhà nước chăm lo, hỗ trợ,
tạo ñiều kiện tiếp cận bình ñẳng trong giáo dục, y tế, an sinh xã hội. Theo kết quả
tổng ñiều tra dân số năm 2019, có 55.102 người thuộc dân tộc khác chiếm 4,9% tổng
dân số toàn tỉnh. ðịa bàn sinh sống của nhóm dân tộc khác tập trung chủ yếu là ở hai
huyện miền núi Nam ðông và A Lưới, trong ñó dân tộc khác ñông dân nhất là dân tộc
Tà ôi với 34.967 người chiếm 63,5%; dân tộc Cơ tu với 16.719 người chiếm 30,3%
trong tổng số người thuộc dân tộc khác; các dân tộc khác còn lại chiếm 5,2%.
- Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại hai huyện Nam ðông, A Lưới
từng bước ñược khống chế. ðến năm 2019, số trường hợp tảo hôn giảm còn 21
trường hợp so với 63 trường hợp năm 2011 (giảm gần 65%); số trường hợp hôn nhân
cận huyết thống giảm dần hàng năm và từ năm 2017 cho ñến nay không còn trường
hợp nào. Các quan niệm, tập tục lạc hậu trong cộng ñồng xã hội ñã từng bước ñược
hạn chế, ngăn chặn và tiến tới xoá bỏ. Mô hình gia ñình hai con ñã trở thành chuẩn mực,
lan toả, thấm sâu trong toàn xã hội. Những kết quả ñạt ñược về chất lượng dân số ñã
góp phần thúc ñẩy sự phát triển kinh tế, xã hội, công cuộc ñổi mới và hội nhập của tỉnh.
d) Phân bố dân số
- Mật ñộ dân số năm 2019 của tỉnh Thừa Thiên Huế là 224 người/km2 (năm
2009 là 215 người/km2), bằng 77,2% so với mật ñộ dân số bình quân của cả nước
(Mật ñộ dân số của Việt Nam là 290 người/km2; Trung du và miền núi phía Bắc là
132 người/km2). Trong ñó, thành phố Huế diện tích chỉ chiếm 1,4% diện tích của tỉnh
nhưng có mật ñộ dân số bình quân cao với 4.973 người/km2 gấp 22 lần so với bình
quân chung của tỉnh. Hai huyện miền núi Nam ðông và A Lưới có diện tích lớn song
mật ñộ dân số chỉ ñạt 39 người/km2. Các huyện, thị xã còn lại có mật ñộ dân số bình
quân 228 người/km2. Qua kết quả cho thấy sự phân bố dân cư giữa các vùng có sự
khác biệt rõ, cùng với quá trình ñô thị hóa diễn ra nhanh ñã làm cho mật ñộ dân số
khu vực thành thị tăng mạnh.
- Dân số ñược phân bố ñáp ứng nhu cầu lao ñộng của các khu công nghiệp, khu
chế xuất, khu kinh tế, du lịch.
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(Nguồn số liệu: Theo kết quả Tổng ñiều tra dân số 01/4/2019; Cục Thống kê
và Chi cục DSKHHGð và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố).
ñ) Công tác tuyên truyền, giáo dục dân số:
- Các hoạt ñộng truyền thông vận ñộng ñã góp phần làm cho các cấp ủy ðảng,
Chính quyền, ban, ngành, ñoàn thể các cấp có sự cam kết, ủng hộ mạnh mẽ chính sách,
pháp luật về DS-KHHGð thông qua sự quan tâm chỉ ñạo, ban hành nghị quyết,
quyết ñịnh, chỉ thị, kế hoạch triển khai thực hiện và giải quyết các khó khăn, vướng mắc
của công tác DS-KHHGð trong quá trình thực hiện. Chương trình phối hợp thực hiện
công tác DS-KHHGð ñược tổ chức dưới nhiều hình thức phù hợp với thế mạnh của gần
20 ban, ngành, ñoàn thể, nhất là những ban, ngành, ñoàn thể có mạng lưới xuống tận
cơ sở như Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, ðoàn Thanh niên, Hội Người cao tuổi,
Hội Cựu Chiến binh,... ñã huy ñộng ñược ñông ñảo các lực lượng trong xã hội tích cực
tham gia truyền thông DS-KHHGð. Hàng năm, tiếp tục thành lập mới và duy trì hoạt
ñộng thường xuyên của các câu lạc bộ của phụ nữ, nông dân, thanh niên, người cao tuổi
tại cơ sở. ða số các ban, ngành, ñoàn thể, tổ chức xã hội ñã ñưa nội dung truyền thông
DS-KHHGð vào hoạt ñộng thường xuyên của cơ quan, ñơn vị; tổ chức các cuộc
mít tinh, nói chuyện chuyên ñề, biểu diễn văn nghệ và các hoạt ñộng khác ñể truyền thông
DS-KHHGð cho các thành viên, hội viên và các nhóm ñối tượng ñặc thù.
- Các cơ quan thông tin ñại chúng như Báo Thừa Thiên Huế, ðài Phát thanh
truyền hình tỉnh, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Huế (VTV8), các trang
website,… ñã tích cực tuyên truyền ñường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật và
các hướng dẫn thực hiện của ðảng và Nhà nước; nêu gương người tốt, việc tốt, các
ñiển hình tiên tiến và phê phán các yếu kém, các vi phạm về chính sách DS-KHHGð.
ðã sản xuất và nhân bản 1.041.000 các sản phẩm truyền thông ñể phục vụ cho
truyền thông trực tiếp và cung cấp cho các nhóm ñối tượng như tờ rơi, tờ bướm, tranh
ảnh cổ ñộng, tranh lật, cuốn sổ tay, sách mỏng, ñĩa CD, VCD và sản phẩm khác băng rôn,
pano, khẩu hiệu.
- Mô hình Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc
SKSS/KHHGð triển khai ở 101 cấp xã có mức sinh cao, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao
và vùng khó khăn; vùng vạn ñò, cửa sông, ñầm phá, ven biển ñược tổ chức hàng năm ñã
góp phần hoàn thành chỉ tiêu về số người mới áp dụng BPTT hiện ñại tại các ñịa bàn
nói trên. Mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” ñã
thu hút sự quan tâm của các cấp lãnh ñạo ðảng, Chính quyền và sự tham gia của các
ban, ngành, ñoàn thể, tổ chức xã hội, sự hưởng ứng của ñông ñảo nhân dân ñịa phương,
trong giai ñoạn (2011-2019) toàn tỉnh ñã có 5.320 lượt cụm ñăng ký và 151 cụm dân cư
ñạt 03 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên và 53 cụm dân cư ñạt 05 năm liền
không có người sinh con thứ 3 trở lên ñược UBND tỉnh khen thưởng, tác ñộng không nhỏ
tới việc giảm sinh và giảm sinh con thứ 3 trở lên trên ñịa bàn toàn tỉnh. Mô hình
ðội Tuyên truyền viên ðề án 52 cùng với hoạt ñộng của ñội ngũ cộng tác viên
dân số, y tế thôn, bản ñã truyền thông trực tiếp ñến ñối tượng tại hộ gia ñình cho phù hợp
với hoàn cảnh, ñiều kiện của từng cá nhân, gia ñình và ñem lại hiệu quả thiết thực.
- Giáo dục giới tính, DS-KHHGð cho VTN-TN ñược chú trọng: Các nội dung
giới tính, bình ñẳng giới, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống,… ñược ngành Giáo dục,
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ðoàn Thanh niên phối hợp triển khai thông qua hoạt ñộng giáo dục ngoài giờ lên lớp tại
các trường Trung học cơ sở, Phổ thông trung học, sinh hoạt câu lạc bộ, các sự kiện
truyền thông cho VTN - TN trong và ngoài nhà trường.
- Tổ chức tốt các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao kiến thức, kỹ năng
cho cán bộ làm công tác truyền thông cấp huyện và các ban, ngành, ñoàn thể. ðịnh kỳ
hàng năm phối hợp Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin Truyền thông, Hội Nhà Báo tổ chức
cung cấp thông tin DS-KHHGð cho ñội ngũ báo cáo viên của Tỉnh uỷ, phóng viên,
biên tập viên của các cơ quan thông tin ñại chúng. Trường chính trị Nguyễn Chí Thanh
ñã ñưa nội dung DS-KHHGð ñể giảng dạy cho các học viên của các ban, ngành,
ñoàn thể các cấp.
- Thực hiện tốt công tác quản lý truyền thông từ việc báo cáo tình hình thực hiện;
thu thập thông tin; kiểm tra, giám sát; sửa ñổi, bổ sung cơ chế quản lý, ñiều phối
hoạt ñộng truyền thông.
- Truyền thông giáo dục chuyển ñổi hành vi về DS-SKSS ñược xác ñịnh là
nhiệm vụ quan trọng, là mũi nhọn trong hoạt ñộng công tác dân số. Trong thời gian
qua các hoạt ñộng truyền thông ñược triển khai ñồng bộ mạnh mẽ từ tỉnh ñến cơ sở
với nhiều hình thức, nội dung phong phú ñã tạo ñược sự chuyển biến mạnh mẽ về
nhận thức và hành ñộng của toàn xã hội trong việc thực hiện KHHGð và chăm sóc
SKSS, từng bước khắc phục và xoá bỏ dần những rào cản về nhận thức, tâm lý, tập quán
sinh ñẻ lạc hậu ñối với các vùng ñông dân có mức sinh cao, vùng sâu vùng xa, vùng
khó khăn, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện mục tiêu giảm sinh và nâng cao
chất lượng dân số.
e) Dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia ñình
- Tình hình xây dựng, phát triển cơ sở dịch vụ SKSS-KHHGð ở cấp huyện,
cấp xã:
+ Hoạt ñộng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGð với các nội
dung và hình thức phù hợp cơ bản ñáp ứng nhu cầu của người dân về SKSS/KHHGð,
ñáp ứng tốt nhu cầu SKSS-KHHGð của người dân và nâng cao chất lượng dịch vụ ñể
giảm sinh vững chắc và giảm nhanh nạo thai, hút thai, ñặc biệt nạo thai, hút thai ở
người chưa thành niên, góp phần nâng cao chất lượng dân số.
+ Nâng cao chất lượng của hệ thống cung cấp dịch vụ KHHGð hiện có; từng
bước mở rộng, hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ theo hướng toàn diện và chất
lượng cao. Chú trọng nâng cao trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng tư vấn của
ñội ngũ cán bộ, hiện ñại hóa trang thiết bị và ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến ñáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ.
+ Cung cấp ñầy ñủ, chính xác thông tin về các BPTT qua các phương tiện
thông tin ñại chúng cũng như truyền thông tư vấn trực tiếp tại cộng ñộng, tại từng hộ
gia ñình ñã giúp cho khách hàng có cơ hội lựa chọn BPTT thích hợp.
+ Công tác hậu cần phương tiện tránh thai ñược chuẩn bị chu ñáo, ñảm bảo kịp
thời, thuận tiện cho các ñối tượng sử dụng. Các loại phương tiện tránh thai miễn phí
cũng như tiếp thị xã hội, xã hội hóa ñược phân phối cho cấp huyện ngay từ ñầu năm
và trong các ñợt chiến dịch, các ñợt tăng cường tuyên truyền vận ñộng, lồng ghép
dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGð ñến vùng có mức sinh cao, tỷ lệ sinh con thứ ba trở
lên cao, vùng khó khăn và ðề án 52,…
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- Tình hình cung cấp trang thiết bị, dụng cụ cho hệ thống dịch vụ SKSS/KHHGð
cũng như các hoạt ñộng ñáp ứng dịch vụ SKSS/KHHGð lâm sàng:
+ Ngành y tế ñã ñầu tư của trang thiết bị dụng cụ y tế khá ñầy ñủ cho việc
thực hiện các dịch vụ kỹ thuật KHHGð cũng như chăm sóc SKSS ñảm bảo an toàn và
hiệu quả hơn.
+ Các hoạt ñộng cung cấp dịch vụ KHHGð ñược tổ chức thường xuyên tại các
cơ sở y tế, ñáp ứng ñược nhu cầu cho khách hàng. Cùng với việc ñáp ứng dịch vụ
thường xuyên ñã triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc
SKSS/KHHGð ñến vùng khó khăn, vùng ñông dân có mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3
trở lên cao, trong ñó gắn việc tuyên truyền vận ñộng, tư vấn với cung cấp dịch vụ
KHHGð, phòng chống nhiễm khuẩn ñường sinh sản cho khách hàng có nhu cầu.
Hoạt ñộng này ñược Trung tâm Y tế cấp huyện, các Trạm Y tế cấp xã và các ñơn vị
liên quan như Hội KHHGð tỉnh, Khoa sản Bệnh viện Trung ương Huế,… triển khai,
ñáp ứng ñầy ñủ dịch vụ cho khách hàng.
- Tình hình cung cấp phương tiện tránh thai phi lâm sàng của ñội ngũ cộng tác viên
dân số:
+ ða dạng hóa các loại hình cung cấp dịch vụ và tư vấn SKSS-KHHGð, lấy
khách hàng làm trung tâm. ðặc biệt chú ý cung cấp dịch vụ cho VTN-TN; nâng cao
kỹ năng của ñội cung cấp dịch vụ lưu ñộng ở ñịa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa,
vùng khó khăn.
+ Mạng lưới cộng tác viên dân số ñược bố trí ñầy ñủ theo ñịa bàn dân cư và
theo số hộ gia ñình thực hiện cung cấp PTTT ñến tận hộ gia ñình, góp phần nâng cao
chất lượng công tác quản lý hậu cần, phân phát PTTT và theo dõi ñối tượng. Báo cáo
việc thực hiện các BPTT phi lâm sàng ngày càng tốt hơn và ñảm bảo ñầy ñủ PTTT ở
các cấp theo qui ñịnh. Bình quân hàng năm, cung cấp hàng trăm ngàn vĩ thuốc tránh thai
và bao cao su cho người sử dụng. Công tác quản lý hậu cần PTTT ñược thực hiện
ñúng theo quy ñịnh từ tỉnh ñến cơ sở, nên không ñể xảy ra tình trạng hư hỏng, thất thoát
và hết hạn sử dụng PTTT. Bên cạnh ñó công tác kiểm tra, giám sát ñảm bảo hậu cần
PTTT ñược thực hiện thường xuyên và ñịnh kỳ một cách nghiêm túc.
- Tình hình thực hiện tiếp thị xã hội và xã hội hóa các PTTT:
+ Công tác tiếp thị xã hội các PTTT ñược ñược triển khai từ năm 2012 và hiện
vẫn ñang tiếp tục ñược duy trì triển khai ở cấp huyện.
+ Năm 2016, ñược sự quan tâm của Tổng cục DS-KHHGð, tỉnh Thừa Thiên Huế
là một trong bốn tỉnh ñược chọn làm thí ñiểm triển khai thử nghiệm mô hình xã hội hóa
cung cấp PTTT, hàng hóa và dịch vụ KHHGð/SKSS tại các cơ sở y tế trong chương
trình DS-KHHGð giai ñoạn 2016-2020. Năm 2017 là năm ñầu tiên Thừa Thiên Huế
triển khai thực hiện thử nghiệm mô hình xã hội hóa cung cấp PTTT, hàng hóa tại 25 cơ sở
y tế công lập thuộc huyện Phú Vang, thị xã Hương Thủy và Trung tâm Chăm sóc
Sức khỏe sinh sản tỉnh. Tuy bước ñầu triển khai còn gặp nhiều khó khăn, song ñược sự
quan tâm của các cấp chính quyền ñịa phương và sự hưởng ứng nhiệt tình của khách hàng
nên việc triển khai cung cấp các PTTT thông qua kênh xã hội hóa ñược triển khai tại
25 cơ sở y tế công lập thuộc 3 ñơn vị nói trên thì tại các ñơn vị còn lại cũng ñều
triển khai thực hiện.
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+ Việc triển khai tiếp thị xã hội, xã hội hóa và thị trường hóa PTTT ñã góp phần
vào việc ña dạng hóa các kênh cung cấp, giảm áp lực ngân sách cho nhà nước.
g) Công tác tổ chức, quản lý, ñiều hành
- Tập trung chỉ ñạo thực hiện tốt việc sáp nhập bộ phận làm công tác DS-KHHGð
từ Trung tâm DS-KHHGð cấp huyện về Trung tâm Y tế cấp huyện trên ñịa bàn; từng
bước củng cố tổ chức và hoạt ñộng của bộ máy làm công tác DS-KHHGð từ tỉnh ñến
thôn, bản, tổ dân phố và ñảm bảo kinh phí cơ bản cho các hoạt ñộng DS-KHHGð ở
các tuyến. ðược bố trí ñủ số lượng và chất lượng ngày càng ñược nâng lên, có trình ñộ
tự tham mưu tốt cho lãnh ñạo các cấp nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ ñược giao.
- Công tác quản lý ñiều hành của cơ quan chuyên trách từng bước ñược nâng cao
và ñi vào nề nếp.
- Các cấp ủy ñảng, chính quyền ñã chỉ ñạo, ñưa các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu
về DS-KHHGð thành một nội dung trong nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt ñộng
hàng năm, xem ñây là một tiêu chuẩn ñể ñánh giá mức ñộ hoàn thành nhiệm vụ của
ñịa phương, ñơn vị, ñặc biệt các xã xây dựng nông thôn mới. Phân công và thường xuyên
giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện, chỉ ñạo thực hiện các giải pháp khá quyết liệt
trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu ñã ñề ra.
- Các hoạt ñộng về công tác DS-KHHGð ñã ñược quản lý chung trong chương trình
mục tiêu Y tế - Dân số có trọng tâm, trọng ñiểm. Dịch vụ KHHGð ñã từng bước
thực hiện xã hội hóa ñể người dân có nhu cầu tự nguyện chi trả chi phí.
II. HẠN CHẾ, BẤT CẬP
1. Quy mô dân số và mức sinh
- Quy mô dân số vẫn tiếp tục tăng mặc dù tốc ñộ tăng dân số bình quân hàng
năm có xu hướng giảm dần. Mức sinh còn cao và chưa ñạt mức sinh thay thế. Số con
trung bình của một phụ nữ tăng trở lại trong những năm gần ñây, tỷ lệ sinh con thứ 3
trở lên có xu hướng tăng và còn cao ở nhiều ñịa phương, nhất là ở vùng khó khăn,
vùng ven biển, ñầm phá.
- Mặc dù, hàng năm ñều ñưa ra các chỉ tiêu về giảm sinh ở mức 0,2%o, tuy nhiên,
tổng tỷ suất sinh của tỉnh Thừa Thiên Huế chưa ổn ñịnh và vẫn ở mức cao, nằm trong 33 tỉnh,
thành của cả nước có tổng tỷ suất sinh cao, ñiển hình là năm 2019 là 2,34con/phụ nữ
(tổng tỷ suất sinh chung của toàn quốc là 2,09); tỷ suất sinh thô giảm nhưng không
bền vững giữa các năm; tỷ số giới tính khi sinh ñang còn ở mức cao và mất cân bằng
giới tính khi sinh (năm 2019 là 112,8 bé trai/100 bé gái).
2. Cơ cấu dân số
- Chưa chủ ñộng trong nghiên cứu, ñề ra giải pháp, ban hành các cơ chế chính sách
ñồng bộ ñể chủ ñộng phát huy lợi thế của thời kỳ dân số vàng. Cơ cấu dân số vàng mới
chỉ thể hiện ở số lượng người trong ñộ tuổi lao ñộng. Chất lượng nguồn nhân lực
cũng như năng suất lao ñộng vẫn ở mức thấp.
- Mặc dù từng bước ñược khống chế nhưng tình trạng mất cân bằng giới tính
khi sinh trên ñịa bàn tỉnh vẫn ñang ở mức cao và giảm chậm.
- Tỷ lệ người cao tuổi (trên 60 tuổi) có bảo hiểm y tế ñạt trên 95%. Tuy nhiên
người cao tuổi ñang ngày càng ñối mặt với nhiều tiềm ẩn của bệnh tật kép và khó khăn,
nghèo ñói. Hoạt ñộng chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi chưa ñáp ứng ñược nhu cầu
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chăm sóc của nhiều ñối tượng, nhất là người cao tuổi sống ở vùng nông thôn, vùng sâu,
vùng xa; người không có lương hưu, bảo trợ xã hội. ðời sống vật chất của ña số
người cao tuổi rất khó khăn, ít có tiết kiệm ñể chi tiêu khi tuổi già. Môi trường thân thiện
ñể ñảm bảo chăm sóc toàn diện sức khỏe thể chất và tinh thần cho người cao tuổi còn
nhiều hạn chế. Các cơ sở dịch vụ chăm sóc lão khoa vẫn còn thiếu và nhiều bất cập.
3. Chất lượng dân số
- Trong thời gian qua chỉ mới tập trung giải quyết căn bản vấn ñề giảm sinh
thông qua việc tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng trong ñộ tuổi sinh ñẻ áp dụng các BPTT
mà chưa thực sự quan tâm nhiều ñến các khía cạnh khác của dân số như: cơ cấu và
chất lượng dân số,… Phần ñông dân số phụ nữ trong ñộ tuổi sinh ñẻ làm nông nghiệp
nên tỷ lệ mắc các bệnh viêm nhiễm ñường sinh sản còn cao và thực tế chưa quan tâm
ñúng mức ñến tư vấn, sàng lọc, chẩn ñoán, ñiều trị ung thư vú, ung thư cổ tử cung.
- Tình trạng người có ñiều kiện kinh tế khó khăn, ít có ñiều kiện nuôi dạy con tốt
lại ñẻ nhiều con, trong khi người có ñiều kiện kinh tế khá giả lại sinh ít con ảnh hưởng
ñáng kể ñến chất lượng dân số.
- Tỷ lệ nam, nữ thanh niên ñược tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn
chưa cao do chưa ý thức hết tầm quan trọng của khám sức khỏe và tư vấn trước khi
kết hôn.
- Tỷ lệ tử vong bà mẹ, trẻ sơ sinh, trẻ dưới 5 tuổi và tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em
dưới 5 tuổi tuy có giảm nhưng vẫn còn cao, có sự chênh lệch giữa các vùng, miền.
Tỷ lệ tầm soát, chẩn ñoán trước sinh, sơ sinh tuy có tăng so với những năm trước
nhưng vẫn còn thấp, chưa ñáp ứng dịch vụ nâng cao chất lượng dân số tại cơ sở.
- Tầm vóc, thể lực và sức bền của người dân chậm ñược cải thiện, tuổi thọ
bình quân tăng nhưng số năm trung bình sống khỏe mạnh vẫn còn thấp. Người cao
tuổi mắc các bệnh về tiểu ñường, tim mạch, huyết áp ñặc biệt tỷ lệ người mắc bệnh
ung thư ñang chiếm tỷ lệ cao. Chế ñộ an sinh xã hội chưa ñảm bảo, dịch vụ chăm sóc
người cao tuổi còn thiếu về số lượng và chất lượng.
- Tình trạng tảo hôn vẫn còn xảy ra trên ñịa bàn thuộc vùng dân tộc thiểu số,
ñặc biệt là tại các xã có ñông ñồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Hôn nhân cận
huyết thống tuy rất ít nhưng vẫn còn tồn tại trên ñịa bàn huyện A Lưới. Bên cạnh ñó,
thì tình trạng kết hôn sớm còn do tình yêu, quan hệ tình dục và mang thai trước hôn nhân
ñang có chiều hướng gia tăng.
- Tình trạng sử dụng chất gây nghiện ñang có xu hướng trẻ hóa và tăng cao dẫn
ñến mất an ninh xã hội cũng như tăng nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây
truyền qua ñường tình dục.
4. Phân bố dân cư
- Dân số phân bố không ñồng ñều và có sự khác biệt giữa nông thôn và thành thị,
miền núi và ñồng bằng. Biến ñộng cơ học về dân số của tỉnh ngày càng lớn, vấn ñề
quản lý nhập cư, di cư vẫn còn nhiều bất cập.
- Phân bố dân số phải gắn liền với ñô thị hóa, công nghiệp hóa. Tuy nhiên, tiến
trình ñô thị hóa còn chậm dẫn ñến tình trạng mất cân ñối trong lực lượng lao ñộng.
Hạ tầng, chính sách xã hội ở các khu công nghiệp chưa ñáp ứng ñược nhu cầu của
người lao ñộng, ñặc biệt là lực lượng lao ñộng tại tỉnh di cư ñến các vùng kinh tế
phát triển nên tại ñịa bàn tỉnh thiếu lực lượng lao ñộng trẻ.
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5. Công tác tuyên truyền, giáo dục dân số
- Tâm lý, phong tục tập quán về sinh ñẻ của người dân trong xã hội nông nghiệp
ñã ăn sâu trong tiềm thức của một bộ phận dân cư, tâm lý muốn nhiều con, phải có
con trai còn khá nặng nề nên còn khó khăn ñối với công tác tuyên truyền.
- Hiệu quả truyền thông chưa ñồng ñều giữa các khu vực và ñối tượng. Nhận thức
về bình ñẳng giới trong một bộ phận người dân còn chưa ñúng, tư tưởng trọng nam
hơn nữ ở nhiều vùng còn phổ biến.
- Nội dung truyền thông còn tập trung vào KHHGð, chưa chú trọng toàn diện
tới các yếu tố dân số và phát triển. Hình thức truyền thông chưa khai thác, phát huy
ñược nhiều lợi thế của các loại hình truyền thông hiện ñại như facebook, zalo,..
- Số lượng, thời lượng các hoạt ñộng truyền thông về dân số của các cơ quan
truyền thông ñại chúng, các ban, ngành, ñoàn thể thấp hơn so với giai ñoạn trước do
thiếu nguồn kinh phí hỗ trợ ñể thực hiện các hoạt ñộng truyền thông.
- ðội ngũ cán bộ truyền thông ở ñịa phương có sự biến ñộng lớn, năng lực
chuyên môn, nghiệp vụ truyền thông của một số cán bộ mới còn hạn chế, chưa ñáp ứng
ñược yêu cầu nhiệm vụ ñược giao.
- Truyền thông giáo dục về sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống xâm hại
tình dục trẻ em hiệu quả chưa ñạt như mong muốn. Giáo dục giới tính, ñặc biệt tại
trường học chưa thực sự ñáp ứng ñược yêu cầu cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết
cho giới trẻ. Chưa chú trọng vào lĩnh vực sức khỏe sinh sản của nam giới.
6. Dịch vụ kế hoạch hóa gia ñình
- Hiện nay, người dân vẫn còn nặng tính “bao cấp” trong việc cung cấp các PTTT
và thực hiện dịch vụ KHHGð, chưa quen tiếp thị xã hội và xã hội hóa các PTTT. Do vậy,
thiếu cơ chế thúc ñẩy thị trường dịch vụ phát triển, làm giảm khả năng cạnh tranh và
cải thiện chất lượng dịch vụ KHHGð.
- Tỷ lệ áp dụng các BPTT hiệu quả ñạt chưa cao và chưa bền vững.
- Tình trạng chẩn ñoán, lựa chọn giới tính thai nhi vẫn còn xảy ra. Việc quản lý
dịch vụ phá thai ở các cơ sở y tế còn nhiều hạn chế, nhất là các cơ sở y tế tư nhân.
7. Công tác tổ chức, quản lý, ñiều hành
- Tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGð cấp huyện có sự thay ñổi, một số
lãnh ñạo Phòng Dân số huyện ñược ñiều ñộng, chuyển công tác nên bước ñầu còn gặp
một số khó khăn trong công tác tham mưu, quản lý ñiều hành. Một số cán bộ dân số ở
cơ sở còn thiếu kỹ năng tuyên truyền vận ñộng, tư vấn và phân phối PTTT, lúng túng
trong công tác tham mưu và triển khai nhiệm vụ tại cộng ñồng.
- Hầu hết các cơ chế, chính sách về dân số hiện hành mới chỉ tập trung cho
ñối tượng cặp vợ chồng trong ñộ tuổi sinh ñẻ muốn sinh nhiều con và do ngân sách
nhà nước bao cấp. Chưa có nhiều chính sách tác ñộng ñến các lĩnh vực khác như
kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số, tận dụng lợi thế
cơ cấu dân số vàng và thích ứng với già hóa dân số.
- Các nội dung về dân số và phát triển thuộc chức năng quản lý nhà nước của
nhiều cơ quan nhưng chưa có cơ chế phối hợp chặt chẽ.
- ðội ngũ cộng tác viên dân số chủ yếu mới ñược ñào tạo tập huấn các nội dung
kiến thức về DS-KHHGð, chưa ñược ñào tạo nhiều, cập nhật kiến thức về dân số và
phát triển. Mặt khác, chế ñộ ñãi ngộ ñối với ñội ngũ này còn thấp.
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- Nhu cầu kinh phí chi cho công tác dân số là rất lớn, song khả năng ñáp ứng
của ngân sách còn thấp. Giai ñoạn 2016-2020, Quốc hội và Chính phủ chủ trương
không duy trì chương trình mục tiêu quốc gia dân số, chuyển phần lớn các nội dung
chi cho công tác dân số từ ngân sách Trung ương về ngân sách ñịa phương ñảm bảo,
tài trợ quốc tế hầu như không còn, nguồn lực huy ñộng từ xã hội và tư nhân còn hạn chế.
Do vậy, nguồn lực ñảm bảo hoạt ñộng chương trình dân số ở tỉnh suy giảm, khó khăn
trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu.
III. NGUYÊN NHÂN, BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1. Nguyên nhân của hạn chế bất cập
- Sự quan tâm của một số cấp ủy ðảng, Chính quyền ở cơ sở chưa ñược thường
xuyên, sự phối hợp của một số cơ quan, ban, ngành trong việc tổ chức thực hiện công
tác DS-KHHGð thiếu ñồng bộ.
- Tỷ suất sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm chậm, số con trung bình của
một cặp vợ chồng còn ở mức cao (2,34 con/phụ nữ) so với mặt bằng chung của toàn quốc
và chưa thật sự vững chắc, ñồng ñều giữa các vùng, miền. Việc chấp nhận một số
BPTT hiệu quả cao ngày càng giảm, nhất là biện pháp triệt sản nam, dụng cụ tử cung.
Tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh ñang ở mức cao so với quy luật tự nhiên (103-107),
có biểu hiện mất cân bằng giới tính khi sinh ở một số ñịa phương.
- Nhận thức của một bộ phận nhân dân và cán bộ về công tác DS-KHHGð còn
hạn chế. Chưa có chế tài ñủ mạnh ñể xử lý các trường hợp vi phạm chính sách dân số.
Việc duy trì, xây dựng và thực hiện mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có
người sinh con thứ 3 trở lên” chưa ñược quan tâm ñúng mức, số cụm dân cư ñạt tiêu
chuẩn còn thấp.
- Số phụ nữ bước vào ñộ tuổi sinh ñẻ (15-49 tuổi) hàng năm ñều tăng, ñặc biệt
là nhóm phụ nữ (20-30 tuổi) chiếm tỷ trọng lớn dẫn ñến mức sinh cao ở một số vùng.
- Những vấn ñề mới nảy sinh như mức sinh không ổn ñịnh giữa các vùng, mất
cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số và nâng cao chất lượng dân số,… còn lúng
túng trong chỉ ñạo, ñiều hành, chưa có giải pháp ñồng bộ và hệ thống.
- Công tác tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGð không ổn ñịnh, còn gặp
nhiều khó khăn do chia tách, sáp nhập nhiều lần. Một số cán bộ làm công tác DS-KHHGð
ở cấp cơ sở chưa yên tâm công tác lâu dài; trình ñộ, năng lực quản lý của một số cán bộ
ở cơ sở mới tuyển dụng còn nhiều hạn chế.
- Công tác truyền thông về DS-KHHGð chưa ñi vào chiều sâu, chưa tạo sự
chuyển biến tâm lý, tập quán và thay ñổi thái ñộ hành vi về sinh ñẻ, bình ñẳng giới, về
giá trị của con cái trong gia ñình một cách bền vững.
- Do ñiều kiện ngân sách Trung ương ngày càng cắt giảm, ngân sách của tỉnh còn
hạn chế nên việc ñầu tư ngân sách cho công tác DS-KHHGð còn thấp, chưa ñáp ứng
ñược yêu cầu, nhiệm vụ ñề ra. Nhiều cơ quan, ñơn vị chưa quan tâm hỗ trợ kinh phí cho
hoạt ñộng công tác DS-KHHGð cũng như chưa có chế ñộ ñộng viên khen thưởng thêm
cho người tự nguyện tham gia thực hiện tốt chương trình.
2. Bài học kinh nghiệm
- Phải có sự quan tâm lãnh ñạo, chỉ ñạo của cấp ủy ðảng, Chính quyền từ tỉnh
ñến cơ sở, ñi ñôi với việc kiểm tra thường xuyên sâu sát và nâng cao trách nhiệm của
người ñứng ñầu tại các cơ quan, ñơn vị.
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- Phát huy sức mạnh của các ban, ngành, ñoàn thể trên cơ sở hợp ñồng trách nhiệm,
lồng ghép nội dung dân số với các hoạt ñộng chương trình khác của các ngành, các cấp
và các ñoàn thể xã hội. Công tác dân số cần ñược xã hội hoá cao, thu hút sự tham gia
tích cực của cả cộng ñồng dân cư.
- Có tổ chức bộ máy thống nhất, ổn ñịnh từ Trung ương ñến ñịa phương, có
ñội ngũ cán bộ chuyên trách, cộng tác viên từ tỉnh ñến cơ sở có năng lực, trách nhiệm
và nhiệt tình, ñược ñào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng nâng cao
năng lực quản lý, tổ chức thực hiện chương trình ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày
càng cao.
- Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận ñộng phải ñược tổ chức thường xuyên,
liên tục, bền bỉ với nhiều hình thức phù hợp ñể mỗi cán bộ, ñảng viên và nhân dân
thấy ñược lợi ích và trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách DS-KHHGð,
góp phần tích cực làm chuyển biến nhận thức, hành vi và nhận ñược sự hưởng ứng
của mọi tầng lớp nhân dân.
- Kinh phí phải ñược bố trí ñầy ñủ và tăng cường ñáp ứng ñược yêu cầu ñòi hỏi
của nhiệm vụ ñược giao, không nên chia sẻ, cắt giảm.
- Xây dựng, thử nghiệm và triển khai các mô hình hoạt ñộng dân số có hiệu quả
và phù hợp với ñặc ñiểm tâm lý, ñiều kiện sống của từng nhóm ñối tượng và ñược
nhân dân ñồng tình hưởng ứng cần ñược ñánh giá, tổng kết và nhân rộng.
- ðảm bảo ñầy ñủ các ñiều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị, PTTT ñáp ứng
dịch vụ SKSS-KHHGð.
- Công tác kiểm tra, giám sát, ñánh giá là khâu không thể thiếu trong quá trình
triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhằm phát hiện những yếu kém, sai sót ñể có
biện pháp uốn nắn kịp thời.
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Phần II
KẾ HOẠCH HÀNH ðỘNG GIAI ðOẠN 2020-2025 CỦA
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC DÂN SỐ
VIỆT NAM ðẾN NĂM 2030
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương
ðảng (Khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới;
- Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/4/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và
phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2045;
- Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 06/2003/PL-UBTVQH11 ngày
09/01/2003 về Dân số;
- Quyết ñịnh số 1679/Qð-TTg ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phê duyệt
Chiến lược Dân số Việt Nam ñến năm 2030;
- Quyết ñịnh số 1092/Qð-TTg ngày 02/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Chương trình Sức khỏe Việt Nam;
- Quyết ñịnh số 537/Qð-TTg ngày 17/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Chương trình Truyền thông dân số ñến năm 2030;
- Quyết ñịnh số 588/Qð-TTg ngày 28/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
"Chương trình ñiều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, ñối tượng ñến năm 2030";
- Quyết ñịnh 486/Qð-TTg ngày 23/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt ñề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai ñoạn 2016- 2025;
- Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 ban hành Chương trình hành ñộng
của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của
Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương ðảng khóa XII về công tác dân số
trong tình hình mới;
- Quyết ñịnh số 102-Qð/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương
về xử lý kỷ luật ñảng viên;
- Quyết ñịnh số 1619/Qð-BYT, ngày 06/3/2018 của Bộ Y tế ban hành kế hoạch
thực hiện Nghị quyết 137/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ ban
hành chương trình hành ñộng thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017
của Ban Chấp hành Trung ương ðảng (Khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới;
- Quyết ñịnh số 2235/Qð-BYT ngày 29/5/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành
Kế hoạch hành ñộng thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số ñến năm 2030;
- Quyết ñịnh số 2324/Qð-BYT ngày 05/6/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành
Kế hoạch hành ñộng thực hiện Chương trình ðiều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng,
ñối tượng ñến năm 2030;
- Công văn số 7424/BYT-TCDS ngày 18/12/2019 của Bộ Y tế về việc triển khai
thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam ñến năm 2030;
- Nghị quyết số 7c/2009/NQCð-HðND ngày 09/4/2009 của Hội ñồng
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V về việc tiếp tục ñẩy mạnh công tác dân số
và kế hoạch hóa gia ñình giai ñoạn 2009 - 2015, ñịnh hướng ñến năm 2020;
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- Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 26/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế
(khóa XIV) “về tăng cường sự lãnh ñạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia ñình trong
tình hình mới”;
- Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 24/4/2018 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về thực hiện
Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương ðảng
(Khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới;
- Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 13/6/2018 về triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW
ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương ðảng
(khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Quyết ñịnh số 84/2017/Qð-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế quy ñịnh một số chính sách về DS-KHHGð trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
về thực hiện ðề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai ñoạn 2017 - 2020
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
về triển khai ðề án Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số - kế hoạch hóa
gia ñình cho vị thành niên, thanh niên giai ñoạn 2017 - 2020;
- Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
về thực hiện ðề án Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn
2017 - 2025;
- Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
về khám sàng lọc một số bệnh ung thư và tim mạch tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn
2019-2021;
II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Duy trì mức sinh thấp hợp lý, tiếp tục thực hiện giảm nhanh tỷ lệ sinh con thứ 3
trở lên, quan tâm các hoạt ñộng nâng cao chất lượng dân số và cơ cấu dân số. ðẩy
mạnh hoạt ñộng truyền thông gắn liền với việc cung cấp ñầy ñủ dịch vụ chăm sóc
SKSS-KHHGð. Phấn ñấu tiệm cận mức sinh thay thế; ñưa tỷ số giới tính khi sinh về
mức cân bằng tự nhiên; phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa
dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển
kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh và quốc phòng của ñịa phương.
2. Các mục tiêu cụ thể
Mục tiêu 1: Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm chênh lệch mức sinh
giữa các vùng, ñối tượng
- Tiếp tục giảm sinh ñể tiệm cận mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong
ñộ tuổi sinh ñẻ có 2,24 con vào năm 2025 và 2,19 con vào năm 2030), ổn ñịnh quy mô
dân số ở mức hợp lý, dự báo quy mô dân số ñến năm 2025 là 1.152.000 người và
năm 2030 là khoảng 1.178.000 người.
- Duy trì mức giảm tỷ lệ sinh hàng năm: 0,2‰/năm vào năm 2025 và 0,15‰/năm
vào năm 2030; giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên ñạt 12,5% vào năm 2025 và ñạt 10%
vào năm 2030; Tốc ñộ tăng dân số 0,4%/năm vào 2025 và 0,43%/năm vào 2030.
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- Giảm 2,4%o chênh lệch mức sinh giữa nông thôn và thành thị, miền núi và
ñồng bằng vào năm 2025 và 1,6%o vào năm 2030; 50% số huyện, thị xã, thành phố
ñạt mức sinh thay thế vào năm 2025 và 70% vào năm 2030.
- Mọi phụ nữ trong ñộ tuổi sinh ñẻ có nhu cầu ñều ñược tiếp cận thuận tiện với
các BPTT hiện ñại, phòng tránh vô sinh và hỗ trợ sinh sản. Tỷ lệ phụ nữ trong ñộ tuổi
sinh ñẻ (15-49 tuổi) ñang sử dụng BPTT hiện ñại ñạt 73% vào năm 2025 và 75% vào
năm 2030.
- Giảm tỷ lệ vị thành niên, thanh niên (10-24 tuổi) mang thai ngoài ý muốn là
4,2% vào năm 2025 và 2,8% năm 2030.
Mục tiêu 2: ðưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, phấn ñấu
duy trì cơ cấu tuổi của dân số ở mức hợp lý
- Tỷ số giới tính khi sinh vào năm 2025 là 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống
và năm 2030 là 108 bé trai/100 bé gái sinh ra sống.
- Tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi ñạt khoảng 22% vào năm 2025 và ñạt khoảng 20%
vào năm 2030, tỷ lệ người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên ñạt khoảng 10% vào năm 2025
và 11% vào năm 2030. Tỷ lệ phụ thuộc chung ñạt 49% vào năm 2025 và 48% vào
năm 2030.
Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng dân số
- Tỷ lệ nam, nữ thanh niên ñược tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn ñạt
85% vào năm 2025 và 95% vào năm 2030.
- Giảm tỷ lệ tảo hôn ở hai huyện Nam ðông, A Lưới còn 3% vào năm 2025 và
1% vào năm 2030.
- Xóa bỏ tình trạng hôn nhân cận huyết thống ở hai huyện Nam ðông, A Lưới
vào năm 2025.
- Tỷ lệ phụ nữ mang thai ñược tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến
nhất ñạt 70% vào năm 2025 và 75% vào năm 2030.
- Tỷ lệ trẻ sơ sinh ñược tầm soát ít nhất 5 loại bệnh bẩm sinh phổ biến nhất ñạt
80% vào năm 2025 và 90% vào năm 2030.
- Tuổi thọ trung bình của người dân ñạt 73 tuổi vào năm 2025 và 74 tuổi vào
năm 2030, trong ñó năm sống khỏe tối thiểu ñạt 67 năm vào năm 2025 và 68 năm vào
năm 2030.
- Chiều cao từ ñủ 18 tuổi ñối với nam ñạt 167 cm vào năm 2025 và 168,5 cm vào
năm 2030, ñối với nữ ñạt 156 cm vào năm 2025 và 157,5 cm vào năm 2030.
- Chỉ số phát triển con người (HDI) tương ñương mức bình quân chung của cả nước.
Mục tiêu 4: Thúc ñẩy phân bố dân số hợp lý, ñảm bảo hài hòa các quyền
và nghĩa vụ của người di cư, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, ứng phó
với biến ñổi khí hậu và bảo ñảm quốc phòng, an ninh
- Thúc ñẩy ñô thị hóa, ñưa tỷ lệ dân số ñô thị ñạt 62-65% vào năm 2025 và ñạt
65-70% vào năm 2030.
- Tiếp tục bố trí, sắp xếp dân cư hợp lý ở vùng biên giới, vùng ñặc biệt khó khăn.
- Bảo ñảm người di cư ñược tiếp cận ñầy ñủ và công bằng các dịch vụ xã hội
cơ bản.
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Mục tiêu 5: Hoàn thành xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về
dân cư, ñẩy mạnh lồng ghép các yếu tố dân số vào xây dựng và thực hiện kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội
- 100% dân số ñược ñăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về
dân cư thống nhất, dùng chung trên quy mô toàn quốc.
- 100% dân số có hồ sơ sức khỏe ñiện tử.
- Tỷ lệ ngành, lĩnh vực và ñịa phương sử dụng dữ liệu chuyên ngành dân số
vào xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển
kinh tế - xã hội ñạt 70% vào năm 2025 và 90% vào năm 2030.
Mục tiêu 6: Phát huy tối ña lợi thế cơ cấu dân số vàng, tạo ñộng lực mạnh mẽ
cho sự phát triển của tỉnh nhanh, bền vững
- Tiếp tục thực hiện tốt, hướng ñến ñạt mục tiêu cao hơn các kế hoạch,
chương trình về giáo dục, ñào tạo, lao ñộng, việc làm, xuất khẩu lao ñộng hiện có;
nghiên cứu xây dựng các kế hoạch, chương trình về những lĩnh vực nêu trên cho
giai ñoạn 2021 - 2030 với mục tiêu tăng tối ña số lượng việc làm, nâng cao tỉ lệ lao ñộng
ñược ñào tạo, cải thiện chất lượng việc làm.
- Tiếp tục thực hiện tốt, hướng ñến ñạt mục tiêu cao hơn các kế hoạch,
chương trình, dự án, ñề án chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả chăm sóc sức khỏe sinh sản,
an toàn vệ sinh lao ñộng…) hiện có. Nghiên cứu xây dựng các kế hoạch, chương trình
về những lĩnh vực nêu trên cho giai ñoạn 2021 - 2030 với mục tiêu ñảm bảo mọi
người lao ñộng ñều ñược chăm sóc sức khỏe và có sức khỏe tốt. Triển khai thực hiện
Chương trình Phòng chống một số bệnh ung thư và tim mạch của tỉnh.
Mục tiêu 7: Thích ứng với già hóa dân số, ñẩy mạnh chăm sóc sức khỏe
người cao tuổi
- Ít nhất 25% số xã, phường, thị trấn ñạt tiêu chí môi trường thân thiện với
người cao tuổi vào năm 2025 và 50% vào năm 2030.
- Khoảng 65% người cao tuổi trực tiếp sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập,
giảm nghèo có nhu cầu hỗ trợ ñược hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phương
tiện sản xuất, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm, vay vốn phát triển sản xuất
vào năm 2025 và khoảng 75% vào năm 2030.
- Tỷ lệ người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, ñược quản lý sức khỏe, ñược khám
sức khỏe ñịnh kỳ ít nhất 01 lần/năm, ñược chữa bệnh, ñược chăm sóc tại gia ñình,
cộng ñồng, cơ sở chăm sóc tập trung ñạt 95% vào năm 2025 và 98% vào năm 2030.
(Có phụ lục 01 kèm theo)
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Tăng cường sự lãnh ñạo, chỉ ñạo của cấp ủy, chính quyền các cấp
- Tăng cường sự lãnh ñạo, chỉ ñạo của các cấp ủy ðảng, Chính quyền về
công tác DS-KHHGð. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu ban hành các văn bản, chính sách
về DS-KHHGð phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, ñiều kiện thực tế của ñịa phương và
pháp luật quy ñịnh hiện hành. Tăng cường chỉ ñạo triển khai việc xây dựng hoặc bổ
sung nội dung yêu cầu thực hiện chính sách DS-KHHGð vào hương ước, quy ước
xây dựng làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa. Thực hiện lồng ghép chương trình
DS-KHHGð với các chương trình, các cuộc vận ñộng khác một cách phù hợp,
hiệu quả như chương trình xóa ñói giảm nghèo; chương trình xây dựng nông thôn mới,...
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- ðưa công tác dân số, ñặc biệt là nâng cao chất lượng dân số thành nội dung
trọng tâm trong công tác lãnh ñạo, chỉ ñạo của cấp ủy ðảng, Chính quyền các cấp.
Chủ ñộng lồng ghép có hiệu quả các yếu tố dân số trong các chiến lược, quy hoạch,
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, từng ñịa phương.
2. ðổi mới truyền thông, vận ñộng về dân số
- ðổi mới và ña dạng hóa hình thức, phương pháp, nội dung truyền thông phù
hợp với từng nhóm ñối tượng. ðẩy mạnh truyền thông ñại chúng; chú trọng truyền
thông trực tiếp; phát triển những tiện ích, lợi thế của công nghệ thông tin và truyền
thông hiện ñại. Chuyển nội dung truyền thông, giáo dục từ tập trung vào kế hoạch hóa
gia ñình sang dân số và phát triển. Các hoạt ñộng truyền thông giáo dục phải phù hợp
với từng ñịa phương, từng nhóm ñối tượng qua ñó tạo môi trường pháp lý-xã hội và
ñiều kiện thuận lợi ñể mỗi cá nhân, gia ñình và cộng ñồng thực hiện tốt các chủ trương,
chính sách của ðảng, pháp luật của Nhà nước về dân số trong tình hình mới.
- Truyền thông ñể chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGð sang dân số
và phát triển nhằm giải quyết toàn diện các vấn ñề dân số cả về quy mô, cơ cấu, phân bổ
và nâng cao chất lượng dân số, bảo ñảm cho sự phát triển nhanh và bền vững của
quê hương, ñất nước. Triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả các hoạt ñộng truyền thông
chuyển ñổi hành vi về dân số và phát triển với nội dung, hình thức và cách tiếp cận
phù hợp với từng vùng, từng nhóm ñối tượng; chú trọng các ñịa bàn vùng sâu vùng xa,
vùng khó khăn, ñối tượng khó tiếp cận; mở rộng giáo dục về dân số và phát triển.
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận ñộng mỗi cặp vợ chồng sinh ñủ 2 con, bảo ñảm
quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt. Tập trung tuyên truyền
vận ñộng ở các ñịa bàn có mức sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao; từng bước ñạt
mức sinh thay thế trên ñịa bàn toàn tỉnh. Tổ chức tốt các ñợt chiến dịch truyền thông
lồng ghép với cung cấp dịch vụ SKSS-KHHGð ñến vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn,
các xã biên giới, các xã thuộc vùng vạn ñò, ñầm phá, ven biển; vùng có mức sinh cao,
mức sinh chưa ổn ñịnh và những vùng còn nhiều hạn chế trong việc thực hiện mục tiêu,
chỉ tiêu dân số và phát triển.
- Nâng cao nhận thức, thực hành về bình ñẳng giới; ñẩy mạnh truyền thông
giáo dục chuyển ñổi hành vi nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tăng cường
hiểu biết và thay ñổi hành vi về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, tạo dư luận
xã hội ủng hộ những người phát hiện, ngăn chặn các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi,
góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tạo chuyển biến rõ nét ở những
ñịa phương có tỷ số giới tính khi sinh cao.
- Thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình công tác dân số cho lãnh ñạo
cấp ủy ðảng, Chính quyền. Vận ñộng, phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo,
già làng, trưởng bản, người uy tín trong cộng ñồng, người có ảnh hưởng ñến công chúng
tham gia tuyên truyền, giáo dục người dân thực hiện chính sách dân số.
- ðẩy mạnh truyền thông về cơ hội, thách thức và giải pháp phát huy lợi thế
của thời kỳ dân số vàng, thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về cư trú. Nâng cao
nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân, gia ñình và toàn xã hội trong việc phát huy
vai trò, kinh nghiệm của người cao tuổi, thực hiện chăm sóc người cao tuổi, xây dựng
môi trường thân thiện với người cao tuổi, thích ứng già hóa dân số.
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- ðổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt ñộng truyền thông trực tiếp thông qua ñội ngũ
báo cáo viên, tuyên truyền viên của các ngành, các cấp, nhất là ñội ngũ cộng tác viên
dân số ở thôn, tổ dân phố. Lồng ghép nội dung dân số vào sinh hoạt cộng ñồng, lễ hội
văn hóa, hương ước, quy ước và thiết chế văn hóa của cộng ñồng; tiêu chuẩn thôn,
tổ dân phố văn hóa, gia ñình văn hóa.
- ðẩy mạnh các hoạt ñộng truyền thông về dân số trên các phương tiện thông tin
ñại chúng, ñặc biệt là hệ thống thông tin ở cơ sở. Tăng số tin, bài, thời lượng; ña dạng
hóa các hình thức thể hiện các nội dung về công tác dân số. Chú trọng lồng ghép các
thông ñiệp về dân số trong các tác phẩm, sản phẩm văn hóa, văn nghệ, giải trí. Tận dụng
triệt ñể thế mạnh của công nghệ truyền thông hiện ñại, internet, mạng xã hội,... trong
truyền thông giáo dục về dân số.
3. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dân số
- Tiếp tục nghiên cứu bổ sung chính sách DS-KHHGð của ñịa phương phù hợp
với hệ thống pháp luật hiện hành và tình hình mới. ðồng thời, tích cực tham gia góp ý
xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật dân số ñảm bảo thực hiện dân số một cách
toàn diện.
- Trên cơ sở các chủ trương của ðảng, chính sách, pháp luật của nhà nước,
tiếp tục rà soát ñể sửa ñổi, bổ sung và ban hành một số chính sách dân số phù hợp với
yêu cầu chuyển hướng của công tác dân số, cũng như thực tế của ñịa phương.
- Rà soát, bổ sung các quy ñịnh của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính
thai nhi. Ngăn ngừa có hiệu quả việc lạm dụng khoa học - công nghệ ñể lựa chọn
giới tính thai nhi. ðẩy mạnh công tác bình ñẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.
- Tiếp tục thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ của ñịa phương ñối với
công tác dân số như: Chính sách khuyến khích “xây dựng mô hình xã, phường, cụm
dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên”; Hỗ trợ triển khai chiến dịch truyền
thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGð ñến các xã có mức sinh cao, xã
khó khăn, các xã thuộc vùng biển, ven biển, vạn ñò, cửa sông; Chính sách hỗ trợ cho
phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con ñúng chính sách dân số,...
- Nghiên cứu, xây dựng, thử nghiệm và thực hiện các chính sách nhằm hỗ trợ,
nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái trong gia ñình, cộng ñồng và xã hội như:
Chính sách hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho các cặp vợ chồng sinh con một bề gái
thuộc hộ nghèo, cận nghèo, ñồng bào dân tộc thiểu số thuộc vùng khó khăn, ñặc biệt
khó khăn. Các chính sách bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi như:
Chính sách khuyến khích người cao tuổi tham gia các hoạt ñộng kinh tế - xã hội.
- Nâng cao hiệu lực pháp lý trong quản lý và tổ chức thực hiện, bảo ñảm ñầy ñủ
quyền và nghĩa vụ của người dân, triển khai toàn diện các nội dung của công tác dân số.
Kiện toàn hệ thống thanh tra chuyên ngành dân số, tăng cường thanh tra, kiểm tra,
xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
4. Phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số
- Củng cố mạng lưới cung cấp dịch vụ KHHGð theo hướng bảo ñảm các cơ sở
y tế tuyến huyện cung cấp ñược tất cả các loại dịch vụ KHHGð, các cơ sở y tế tuyến
xã cung cấp các dịch vụ KHHGð cơ bản. Tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả việc
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phân phối các dịch vụ phi lâm sàng qua mạng lưới nhân viên y tế thôn, bản, cộng tác viên
dân số. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ dịch vụ KHHGð tại các cơ sở y tế
theo phân tuyến kỹ thuật trên cơ sở tăng cường tập huấn người làm dịch vụ KHHGð
về chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng tư vấn và giám sát chất lượng dịch vụ.
- Mở rộng khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ chăm sóc SKSS, sức khỏe
tình dục thân thiện với vị thành niên, thanh niên, giảm tình trạng vị thành niên, thanh niên
mang thai ngoài ý muốn. Tăng cường quản lý nhà nước ñối với việc cung cấp các
dịch vụ phá thai, loại trì phá thai không an toàn.
- Tổ chức kiểm tra sức khỏe, phát hiện, tư vấn về các nguy cơ sinh con bị
khuyết tật, dị tật cho nam, nữ chuẩn bị kết hôn.
- Vận ñộng thanh niên thực hiện tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn,
không tảo hôn, không kết hôn cận huyêt; phụ nữ mang thai thực hiện tầm soát, chẩn ñoán,
ñiều trị một số bệnh, tật trước sinh; trẻ sơ sinh ñược thực hiện tầm soát, chẩn ñoán,
ñiều trị một số bệnh bẩm sinh.
- Thí ñiểm, từng bước mở rộng chương tình ngăn ngừa, sàng lọc, can thiệp,
ñiều trị sớm các bệnh, tật là nguyên nhân dẫn ñến vô sinh ở nhóm dân số trẻ. Hình thành
mạng mưới sàng lọc vô sinh nhiều cấp, ñẩy mạnh chuyển giao công nghệ ñể mở rộng
mạng lưới hỗ trợ sinh sản.
- Nghiên cứu, thử nghiệm can thiệp ñiều trị sớm một số bệnh di truyền có nguy
cơ sinh con bị dị tật bẩm sinh, các biện pháp phòng tránh, xử lý các nguy cơ sinh con
bị dị tật, khuyết tật và nguy cơ vô sinh cho nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn hoặc
ñã kết hôn.
- Tập trung mở rộng mạng lưới, nhanh chóng phổ cập chương trình cung cấp
dịch vụ tầm soát, chẩn ñoán, can thiệp, ñiều trị sớm bệnh tật trước sinh, sơ sinh cho
mọi phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh. Củng cố, nâng cấp các cơ sở cung cấp dịch vụ
sàng lọc hiện có, phát triển thêm các cơ sở cung cấp dịch vụ theo phân tuyến kỹ thuật.
Hình thành các cơ sở sàng lọc trước sinh, sơ sinh ngang tầm khu vực. Từng bước mở
rộng số lượng bệnh, tật trong chương trình.
- ðổi mới phương thức cung cấp dịch vụ KHHGð theo hướng mở rộng, ñáp ứng
ñầy ñủ nhu cầu của từng nhóm ñối tượng. Tăng nhanh số lượng phương tiện tránh thai
qua các kênh tiếp thị xã hội, xã hội hóa.
- Xây dựng kế hoạch tổng thể ñể phát triển và nâng cao chất lượng các cơ sở
cung cấp dịch vụ DS/KHHGð/SKSS các tuyến theo các mục tiêu ưu tiên, trong ñó
chú trọng triển khai các dịch vụ có chất lượng cao. Chú trọng việc ñào tạo, cập nhật,
nâng cao chất lượng chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ cung cấp dịch vụ DS/KHHGð/SKSS
các tuyến theo hướng dẫn của Bộ Y tế, duy trì thường xuyên công tác giám sát hỗ trợ
và tăng cường công tác kiểm tra, ñánh giá chất lượng của các cơ sở ñể phát hiện,
chấn chỉnh và bổ sung kịp thời, ñảm bảo các dịch vụ ñược cung cấp theo ñúng
hướng dẫn của Bộ Y tế, hạn chế các trường hợp tai biến và tử vong.
5. ðẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hoàn thiện hệ thống thông tin, số liệu
dân số
- ðẩy mạnh nghiên cứu về dân số và phát triển, nhất là các vấn ñề mới, trọng tâm
về cơ cấu, chất lượng, phân bố dân số. Tăng cường hợp tác giữa các cơ sở nghiên cứu
khoa học trong và ngoài nước, phát triển mạng lưới nghiên cứu về dân số và phát triển.
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- ðẩy mạnh các hoạt ñộng nghiên cứu về dân số và phát triển, ñưa nội dung
này là một trong những nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ của ñịa phương,
ñơn vị. Trong ñó, ưu tiên các vấn ñề mới, trọng tâm về cơ cấu, chất lượng, phân bổ và
lồng ghép các yếu tố dân số vào kế hoạch phát triển của từng ngành, lĩnh vực.
- Hoàn thiện hệ thống thông tin, số liệu, cơ sở dữ liệu chuyên ngành dân số và
phát triển kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia; bảo ñảm cung cấp ñủ các thông tin,
số liệu phục vụ nghiên cứu và lồng ghép yếu tố dân số vào công tác lập kế hoạch
phát triển ở các ngành, các cấp.
- Triển khai thực hiện ñăng ký dân số và cơ sở dữ liệu dân cư trên cơ sở hướng dẫn
thống nhất từ Trung ương, ñáp ứng yêu cầu quản lý xã hội. Cung cấp số liệu ñầy ñủ,
tin cậy và dự báo dân số chính xác phục vụ việc lồng ghép các yếu tố dân số trong
xây dựng và thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Tổ chức mạng lưới thu thập thông tin, số liệu dân số theo hướng hiện ñại, có
sự phân công cụ thể các ngành, ñơn vị, ñịa phương trong lĩnh vực này gắn với ñội ngũ
cán bộ, cộng tác viên dân số các cấp. ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong
xử lý, phân tích, lưu trữ thông tin số liệu về dân số bảo ñảm tính tương thích, khả năng
tích hợp, chia sẻ và kết nối các dữ liệu chuyên ngành.
- Nâng cấp và duy trì vận hành hệ thống kho dữ liệu ñiện tử các cấp. Củng cố cơ sở
hạ tầng, phát triển các phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm tin học hóa
hệ thống trên cơ sở kế thừa và phát triển hạ tầng công nghệ có sẵn.
6. Bảo ñảm nguồn lực cho công tác dân số
- Tiếp tục tăng cường ñầu tư ngân sách ñịa phương và Trung ương nhằm ñáp ứng
những nhu cầu cơ bản, các hoạt ñộng của chương trình, chi cho các hoạt ñộng theo
quy ñịnh. ðồng thời, UBND cấp huyện, UBND cấp xã cần ñầu tư thêm ngân sách
hỗ trợ cho công tác DS-KHHGð ở ñịa phương, góp phần nâng cao hiệu quả thiết thực
cho công tác.
- ðẩy mạnh xã hội hóa, có chính sách khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp,
cá nhân trong và ngoài nước ñầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất, phân phối, cung cấp
các phương tiện, dịch vụ trong lĩnh vực dân số.
- Từng bước phát triển thị trường, ña dạng hóa các gói bảo hiểm, bao gồm
bảo hiểm nhà nước, bảo hiểm thương mại với nhiều mệnh giá tương ứng các gói dịch vụ
khác nhau ñể các nhóm dân số ñặc thù ñều bình ñẳng trong việc tham gia và thụ hưởng
các dịch vụ phúc lợi, an sinh xã hội.
7. Kiện toàn tổ chức bộ máy và ñào tạo
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân số tỉnh ñến cơ sở theo
hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả; bảo ñảm sự lãnh ñạo, chỉ ñạo của cấp ủy
ñảng, chính quyền ñịa phương, ñồng thời quản lý chuyên môn thống nhất. Có chính sách
ñãi ngộ thỏa ñáng, nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của ñội ngũ cộng tác viên ở thôn,
bản, tổ dân phố, cụm dân cư.
- Tổ chức ñào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, thực hiện chuẩn hóa
ñội ngũ cán bộ Dân số các cấp, các ngành ñáp ứng với yêu cầu chuyển hướng sang
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chính sách dân số và phát triển. ðưa nội dung dân số và phát triển vào chương trình
ñào tạo, tập huấn, nghiên cứu khoa học. Thực hiện tốt các chế ñộ, chính sách ñối với
ñội ngũ cán bộ DS-KHHGð, nhất là cán bộ chuyên trách dân số và cộng tác viên thôn,
bản, tổ dân phố.
- Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành nhằm tăng cường chỉ ñạo, ñiều phối
hoạt ñộng của các ngành, cơ quan có chức năng quản lý các lĩnh vực liên quan ñến
công tác dân số và phát triển.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cung cấp dịch vụ, tạo
thuận lợi cho người dân. Triển khai thực hiện ñăng ký dân số và cơ sở dữ liệu dân cư
trên cơ sở hướng dẫn thống nhất từ trung ương, ñáp ứng yêu cầu quản lý xã hội. Cung cấp
số liệu ñầy ñủ, tin cậy và dự báo dân số chính xác phục vụ việc lồng ghép các yếu tố
dân số trong xây dựng và thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình,
dự án phát triển kinh tế - xã hội của ñịa phương.
8. Tăng cường hợp tác quốc tế
- Chủ ñộng tham gia các hoạt ñộng, hội thảo quốc tế về dân số nhằm trao ñổi,
học tập kinh nghiệm, tuyên truyền, quảng bá chính sách dân số của Việt Nam nói chung
và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng với cộng ñồng quốc tế. ðẩy mạnh tuyên truyền,
vận ñộng nhằm ñạt ñược sự hiểu biết chung, xây dựng mối quan hệ hợp tác với các
cơ quan, tổ chức, ñối tác hoạt ñộng trong lĩnh vực dân số và phát triển. Mở rộng và
ña dạng hóa các hình thức hợp tác với các tổ chức quốc tế, khu vực, chính phủ các
nước và các tổ chức phi chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả trong thực hiện công tác
dân số.
- Nâng cao trách nhiệm và phối hợp các cấp, các ngành, Mặt trận và các ñoàn
thể, ñồng thời, huy ñộng các tổ chức xã hội và các thành phần kinh tế tích cực tham
gia công tác này. Khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân và các tổ chức xã
hội nghề nghiệp vào việc cung cấp dịch vụ DS-KHHGð cho người dân. Tạo ñiều
kiện và môi trường thuận lợi cho mỗi gia ñình, mỗi người dân tự nguyện thực hiện
chính sách DS-KHHGð.
IV. DỰ KIẾN TỔNG KINH PHÍ ðẦU TƯ
1. Nhu cầu kinh phí giai ñoạn 2021-2025
- Kinh phí ngân sách Trung ương: 15 tỷ ñồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ ñồng).
- Kinh phí ngân sách ñịa phương: 85 tỷ ñồng (Bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ ñồng).
2. Nhu cầu kinh phí giai ñoạn 2026-2030
- Kinh phí ngân sách Trung ương: 18 tỷ ñồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ ñồng).
- Kinh phí ngân sách ñịa phương: 90 tỷ ñồng (Bằng chữ: Chín mươi tỷ ñồng).
3. Nguồn kinh phí
- Ngân sách Trung ương: Phân bổ hàng năm và tùy theo khả năng ngân sách
Trung ương bổ sung.
- Ngân sách ñịa phương: ðược bố trí trong dự toán hàng năm theo quy ñịnh
của Luật Ngân sách Nhà nước và tùy theo khả năng ngân sách của ñịa phương.
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thời gian và các giai ñoạn thực hiện Kế hoạch
a) Giai ñoạn 1: 2019-2020, xây dựng mô hình, chuẩn bị nguồn lực:
- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, hoạt ñộng của công tác dân số, tập trung các
nội dung: giảm sinh ở những vùng có mức sinh cao; giảm thiểu chênh lệch giới tính
khi sinh; các hoạt ñộng mô hình, ñề án nâng cao chất lượng dân số.
- Tiếp tục thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ của ñịa phương ñối với
công tác dân số: Chính sách khuyến khích xây dựng mô hình thôn, bản, dân phố không
có người sinh con thứ 3 trở lên; Hỗ trợ triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép
cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGð ñến các xã có mức sinh cao, xã khó khăn;
Chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con
ñúng chính sách dân số.
b) Giai ñoạn 2: 2021-2030, mở rộng, triển khai ñồng bộ các giải pháp: Trên cơ sở
ñánh giá tình hình thực hiện giai ñoạn 1, ñiều chỉnh và triển khai toàn diện các giải
pháp nhằm ñạt mục tiêu: phấn ñấu tiệm cận mức sinh thay thế, ñưa tỷ số giới tính về
mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả lợi thế cơ cấu dân số vàng, thích ứng với
già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số.
2. Các chương trình, hoạt ñộng thực hiện kế hoạch
- Các nhiệm vụ, kế hoạch, hoạt ñộng ñã ñược phân công tại Nghị quyết số
137/NQ-CP ngày 31/12/2017 ban hành Chương trình hành ñộng của Chính phủ thực hiện
Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành
Trung ương Khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Kế hoạch số 71-KH/TU
ngày 24/4/2018 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW
ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương ðảng (Khóa XII) về công tác dân số
trong tình hình mới; Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 13/6/2018 về triển khai
Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban
Chấp hành Trung ương ðảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Chương trình, dự án ñầu tư công về dân số.
3. Nhiệm vụ của các Sở, ngành và ñịa phương
a) Sở Y tế
- Chủ trì, phối hợp với sở, ngành, cơ quan, ñịa phương theo dõi, ñôn ñốc việc
triển khai thực hiện và ñịnh kỳ báo cáo và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh các biện
pháp cần thiết ñể bảo ñảm thực hiện ñồng bộ, có hiệu quả Kế hoạch này.
- Nghiên cứu, ñề xuất chương trình, dự án ñầu tư công về dân số trong phạm vi
ñịa bàn tỉnh trên cơ sở chương trình, dự án từ Trung ương gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư,
Sở Tài chính ñể tổng hợp trình UBND tỉnh.
b) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan có liên quan tiến
hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội ñồng nhân dân và Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành liên quan ñến lĩnh vực dân số ñể ñề xuất, tham mưu Ủy ban
nhân dân tỉnh sửa ñổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới; hướng dẫn ñưa
chính sách dân số vào hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố phù hợp với các
quy ñịnh của pháp luật; phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật pháp luật về dân số;
tăng cường công tác quản lý hộ tịch, nuôi con nuôi.
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c) Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở,
ban ngành liên quan và ñịa phương: tổ chức triển khai các chương trình, ñề án, dự án về
bình ñẳng giới, bảo trợ xã hội, người cao tuổi, giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm và
xóa ñói giảm nghèo; sắp xếp lại hệ thống các cơ sở bảo trợ xã hội công lập theo
hướng ñẩy mạnh xã hội hóa, tạo lập môi trường thân thiện, hòa nhập giữa các nhóm
ñối tượng với xã hội; tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho nhóm dân số
ñặc thù như trẻ em, người khuyết tật, người bị di chứng chiến tranh, người cao tuổi,
ñồng bào dân tộc ít người, người di cư.
d) Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và ñịa phương tổ chức triển khai các chương trình,
ñề án, dự án về thông tin, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin theo ñịnh
hướng của Chiến lược dân số; chỉ ñạo các cơ quan báo chí ñưa công tác dân số và
phát triển là một trong những nội dung thường xuyên, liên tục ñược truyền tải trên
các phương tiện thông tin ñại chúng tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.
- Tăng cường chỉ ñạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, thông tin
tuyên truyền kịp thời ñường lối của ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân số
và phát triển; phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành, ñịa phương triển khai kế hoạch
ứng dụng công nghệ thông tin của bộ, ngành, ñịa phương ñể khai thác có hiệu quả
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ứng dụng công nghệ
thông tin và triển khai kết nối liên thông Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống
thông tin của các sở, ngành, ñịa phương.
ñ) Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ban ngành
liên quan tổ chức triển khai các chương trình, ñề án, dự án về lĩnh vực gia ñình, văn hóa,
thể thao; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia ñình,
lồng ghép nội dung dân số và phát triển vào các thiết chế văn hóa, hoạt ñộng của các
ñội tuyên truyền lưu ñộng và phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng nông thôn mới,
ñô thị văn minh”; Thường xuyên kiểm tra hoạt ñộng văn hóa cơ sở, kịp thời ngăn chặn,
xử lý theo quy ñịnh việc lưu hành các ấn phẩm, hoạt ñộng biểu diễn trái pháp luật về
dân số. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình thể dục, thể thao rèn luyện,
nâng cao sức khỏe.
e) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục triển khai có hiệu quả
Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới gắn với nội dung dân số
và phát triển.
g) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ban,
ngành liên quan xây dựng, triển khai các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ
về dân số và phát triển.
h) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục
thực hiện có hiệu quả các chương trình, ñề án, dự án về thanh niên trên ñịa bàn tỉnh.
Sắp xếp mô hình tổ chức, bố trí nhân sự hợp lý ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác
dân số trong tình hình mới.
i) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì và phối hợp với bộ, ngành liên quan rà soát,
hoàn thiện các chính sách, ñề án về chương trình xử lý ô nhiễm môi trường nước,
chương trình nước sạch vệ sinh môi trường.
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k) Sở Giáo dục và ðào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ban ngành
liên quan ñổi mới nội dung, phương pháp giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản, sức khỏe
tình dục, giới, bình ñẳng giới và giới tính cho học sinh, sinh viên, nhất là trong các
trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, bảo ñảm hình thành kiến thức và
kỹ năng ñúng ñắn có hệ thống cho thế hệ trẻ. Phối hợp triển khai có hiệu quả các
chương trình dinh dưỡng, sữa học ñường.
l) Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp kế hoạch
ñầu tư phát triển; xây dựng trình UBND tỉnh ban hành quy ñịnh về lồng ghép các yếu tố
dân số, bao gồm cả quy mô, cơ cấu, phân bổ và chất lượng dân số vào quy hoạch,
kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; phối hợp với Sở Tài chính,
Sở Y tế huy ñộng nguồn vốn, dự án cho các chương trình, ñề án, dự án liên quan ñến
lĩnh vực dân số.
m) Sở Tài chính căn cứ khả năng ngân sách của ñịa phương, tham mưu UBND tỉnh
bố trí kinh phí hằng năm theo tiến ñộ thực hiện các nội dung của các chính sách,
chương trình, ñề án về lĩnh vực dân số.
n) Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế chỉ ñạo việc thu thập, cung
cấp ñầy ñủ, kịp thời, chính xác các số liệu về dân số làm cơ sở cho việc xây dựng
chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
o) Ban Dân tộc tiếp tục triển khai có hiệu quả ðề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn
và hôn nhân cận huyết trong vùng ñồng bào dân tộc thiểu số giai ñoạn 2015-2025
(Quyết ñịnh số 498/Qð-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ) và Quyết ñịnh
số 1898/Qð-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ðề án Hỗ trợ
hoạt ñộng Bình ñẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai ñoạn 2018-2025.
Chủ trì và phối hợp với Sở Tư pháp, các ban, ngành liên quan tham mưu ban hành
chế tài xử lý nghiêm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ñối với cá nhân,
gia ñình và chính quyền cơ sở.
p) Thanh tra tỉnh phối hợp Sở Y tế thực hiện các nhiệm vụ ñào tạo, tập huấn
nâng cao năng lực chuyên môn và các thanh tra, kiểm tra nhiệm vụ chuyên môn liên quan
cho ñội ngũ cán bộ thanh tra chuyên ngành về dân số.
q) ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế và các cơ quan
thông tin ñại chúng khác
- Phối hợp với Sở Y tế thực hiện kế hoạch tuyên truyền, vận ñộng trên các
phương tiện thông tin ñại chúng theo ñịnh kỳ; tổ chức tập huấn về nội dung, phương pháp
tuyên truyền cho cộng tác viên, phóng viên làm công tác truyền thông.
- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên, liên tục tuyên truyền,
phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về dân số và phát triển trong toàn xã hội.
- Tăng thời lượng phát sóng, số lượng bài viết phù hợp; nâng cao chất lượng
tuyên truyền về dân số và phát triển trong các chương trình, chuyên trang, chuyên mục.
r) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chủ ñộng chỉ ñạo, tổ chức
thực hiện, bố trí ñủ nguồn lực từ ngân sách ñịa phương thực hiện toàn diện, ñồng bộ
công tác dân số ñã ñược phân cấp theo quy ñịnh. Ban hành theo thẩm quyền cơ chế,
chính sách ưu ñãi, khuyến khích, chỉ ñạo ñiều hành các cơ quan, ñơn vị, tổ chức
cá nhân và nhân dân thực hiện, cung cấp các dịch vụ dân số phù hợp với quy ñịnh
của pháp luật và tình hình thực tế ở ñịa phương.
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s) Thủ trưởng các Sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế
theo chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ ñược giao thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ,
ñề án, hoạt ñộng ñã phân công tại Kế hoạch số 121/KH-UBND; xây dựng nội dung,
kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hành ñộng thực hiện Chiến lược dân số; chỉ ñạo
lồng ghép các yếu tố dân số vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, ñịa phương;
lãnh ñạo cán bộ, ñảng viên, công chức, viên chức, người lao ñộng của ngành, ñịa phương
thực hiện nghiêm chủ trương, ñường lối của ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
về dân số.
4. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên ñoàn Lao ñộng tỉnh, Hội
Liên hiệp Phụ nữ, ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Kế hoạch hóa
gia ñình và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận, các tổ chức xã hội trong phạm vi
chức năng, nhiệm vụ của mình phổ biến, vận ñộng hội viên, ñoàn viên và các tầng lớp
nhân dân tích cực tham gia công tác dân số. Giám sát, tổ chức triển khai Kế hoạch
hành ñộng này.
Trên ñây là Kế hoạch hành ñộng giai ñoạn 2020-2025 của tỉnh Thừa Thiên Huế
thực hiện Chiến lược Dân số ñến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở,
ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và ñề nghị các
cơ quan căn cứ Kế hoạch này ñể tổ chức triển khai thực hiện/phối hợp thực hiện./.
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Phụ lục 1
CÁC CHỈ BÁO KIỂM ðỊNH MỤC TIÊU
(Kèm theo Quyết ñịnh số 2014/Qð-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2020
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Mục tiêu
Mục tiêu
STT
Chỉ báo
cần ñạt
cần ñạt
năm 2025
năm 2030
Mục tiêu 1: Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm chênh lệch mức
1
sinh giữa các vùng, ñối tượng
1.1 Quy mô dân số
Nghìn người
1,152
1,178
ðơn vị
tính

1.2 Giảm sinh

%o

Giảm
0,2%o/năm

Giảm
0,15%o/năm

1.3 Tổng tỷ suất sinh
Con/ phụ nữ
2,24
2,19
Số huyện/thị xã/thành phố ñạt mức % huyện,
1.4
50
70
sinh thay thế
TX, TP
Tỷ lệ phụ nữ trong ñộ tuổi sinh ñẻ
1.5 (15 - 49 tuổi) ñang sử dụng BPTT
%
73
75
hiện ñại
Giảm tỷ lệ vị thành niên, thanh niên % so với
1.6
4,2
2,8
(10-24 tuổi) mang thai ngoài ý muốn
hiện tại
Mục tiêu 3: ðưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, phấn ñấu
2
duy trì cơ cấu tuổi của dân số ở mức hợp lý
Số bé
2.1 Tỷ số giới tính khi sinh
109
108
trai/100 bé
gái
2.2 Tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi
%
22
20
2.3 Tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên
%
10
11
2.4 Tỷ lệ phụ thuộc chung
%
49
48
Mục tiêu 4: Nâng cao chất lượng dân số cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần,
3
tạo nền tảng cho sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Tỷ lệ cặp nam, nữ thanh niên ñược
3.1
%
85
95
tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn
3.2 Giảm tỷ lệ tảo hôn
%
3
1
Giảm tỷ lệ hôn nhân cận huyết huyết
3.3
%
Xóa bỏ
thống
3.4 Tỷ lệ phụ nữ mang thai ñược tầm soát
%
70
75
3.5 Tỷ lệ trẻ sơ sinh ñược tầm soát
%
80
90
3.6 Tuổi thọ bình quân
Năm
73
74
3.7 Tuổi thọ khỏe mạnh
Năm
67
68
3.8 Chiều cao nam giới 18 tuổi
cm
167
168,5

62
STT

3.9
4
4.1
5

5.1

5.2

6
7
7.1

7.2

7.3
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Mục tiêu
Mục tiêu
Chỉ báo
cần ñạt
cần ñạt
năm 2025
năm 2030
Chiều cao nữ giới 18 tuổi
cm
156
157,5
Mục tiêu 5: Thúc ñẩy phân bố dân số hợp lý, ñảm bảo hài hòa các quyền
và nghĩa vụ của người di cư, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội,
ứng phó với biến ñổi khí hậu và bảo ñảm quốc phòng, an ninh
Tỷ lệ dân số ñô thị
%
62-65
65-70
Mục tiêu 6: Hoàn thành xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về
dân cư, ñẩy mạnh lồng ghép các yếu tố dân số vào xây dựng và thực hiện
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
Tỷ lệ dân số ñược ñăng ký, quản lý
trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc
%
100
100
gia về dân cư thống nhất, dùng
chung trên quy mô toàn quốc
Tỷ lệ ngành, lĩnh vực, ñịa phương
sử dụng dữ liệu chuyên ngành dân
số vào xây dựng chiến lược, quy
%
70
90
hoạch, kế hoạch, chương trình, dự
án phát triển kinh tế - xã hội
Mục tiêu 7: Phát huy tối ña lợi thế cơ cấu dân số vàng, tạo ñộng lực mạnh
mẽ cho sự phát triển của tỉnh nhanh, bền vững
Mục tiêu 8: Thích ứng với già hóa dân số, ñẩy mạnh chăm sóc sức khỏe
người cao tuổi
Tỷ lệ xã, phường, thị trấn ñạt tiêu
chí môi trường thân thiện với người
%
25
50
cao tuổi
Tỷ lệ người cao tuổi trực tiếp sản
xuất, kinh doanh tăng thu nhập,
giảm nghèo có nhu cầu hỗ trợ ñược
%
65
75
hướng dẫn về sản xuất kinh doanh,
hỗ trợ phương tiện sản xuất, chuyển
giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm,
vay vốn phát triển sản xuất
Tỷ lệ người cao tuổi có thẻ bảo hiểm
y tế, ñược quản lý sức khỏe, ñược
khám, chữa bệnh, ñược chăm sóc tại
%
95
98
gia ñình, cộng ñồng, cơ sở chăm sóc
tập trung
ðơn vị
tính

Phụ lục 2
DỰ KIẾN KINH PHÍ TỔNG ðẦU TƯ CHO CÔNG TÁC DS-KHHGð
(Kèm theo Quyết ñịnh số 2014/Qð-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
ðVT: triệu ñồng
Nhu cầu kinh phí giai ñoạn 2021-2030
Ghi
chú
Năm 2021
TT

Năm 2022

Trong ñó
Tổng
số

Năm 2024

Năm 2025

Giai ñoạn 2021-2025

Giai ñoạn 2026-2030

Hoạt ñộng sự
nghiệp Y tế

Tỉnh

Trong ñó
Tổng
số

TW

Tỉnh

Trong ñó
Tổng
số

TW

Tỉnh

Trong ñó
Tổng
số

TW

Tỉnh

TW

Ngân sách

Trong ñó
Tổng
số

Tỉnh

T. cộng
TW

Tỉnh

TW

Tỉnh

19,600 2,600 17,000 19,600 2,600 17,000 19,600 2,600

17,000 20,600 3,600 17,000

20,600 3,600

17,000 100,000 15,000 85,000 108,000 18,000 90,000

13,500

12,600 13,800 1,200 12,600

13,800 1,200

12,600

900

12,600 13,500

1

Phụ cấp CTV
(Theo Qð
84/2017/Qð-UBND :
Mức lương cơ
bản x 0,2 x 12
tháng x 2090 CTV)

7,500

0

7,500

2

Hỗ trợ triệt sản
và kíp phẫu
thuật (Theo Qð
84/2017/QðUBND: 280 x
1100ñ/ca)

300

0

3

Các hoạt ñộng
cung cấp dịch
vụ DS-KHHGð

500

4

Hệ thống thông
tin
chuyên
ngành

500

900 12,600 13,500

7,500

0

7,500

300

300

0

200

300

500

200

300

500

900

7,500

0

7,500

300

300

0

200

300

500

200

300

500

68,100

5,100 63,000

71,000

6,000

65,000

37,500

0

37,500

37,500

0

Hiện tại
tính mức
lương cơ
bản:
1490*0,2
37,500
/tháng*12
*
2090 CTV
=
7.473.840

300

1,500

0

1,500

1,500

0

1,500

200

300

2,500

1,000

1,500

2,500

1,000

1,500

300

300

2,700

1,200

1,500

3,000

1,500

1,500

7,500

0

7,500

7,500

0

7,500

300

300

0

300

300

0

200

300

500

200

300

500

200

300

600

300

300

600
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Tổng cộng

Trong ñó
Tổng
số

TW

I

Năm 2023

Chương trình

63

64

Nhu cầu kinh phí giai ñoạn 2021-2030
Ghi
chú
Năm 2021
TT

Năm 2022

Trong ñó
Tổng
số

6

Năm 2024

Năm 2025

Giai ñoạn 2021-2025

Giai ñoạn 2026-2030

Các hoạt ñộng
quản lý các cấp;
Hoạt
ñộng
BCð; Khuyến
khích
cộng
ñồng; NCKH;
ðiều tra, kiểm
tra, giám sát,
khảo sát, ñánh
giá và các hoạt
ñộng khác…)
Chương trình
truyền
thông
chuyển
ñổi
hành vi về công
tác Dân số và
Phát triển

800

Trong ñó
Tổng
số

TW

Tỉnh

0

800

800

Trong ñó
Tổng
số

TW

Tỉnh

0

800

3,900

500

3,400

3,900

500

3,400

Trong ñó
Tổng
số

TW

Tỉnh

800

0

800

800

3,900

500

3,400

4,100

Trong ñó
Tổng
số

TW

Tỉnh

TW

Tỉnh

0

800

800

0

800

700

3,400

4,100

700

3,400

Ngân sách

Trong ñó
Tổng
số

T. cộng
TW

Tỉnh

TW

Tỉnh

4,000

4,000

0

19,900

2,900 17,000

22,500

3,500

19,000

4,000

0

4,000

II

Các ñề án ñã
ñược
UBND
tỉnh phê duyệt

3,700

900

2,800

3,700

900

2,800

3,700

900

2,800

4,000 1,200

2,800

4,000

1,200

2,800

19,100

5,100 14,000

23,000

6,000

17,000

1

ðề án Giảm
thiểu mất cân
bằng giới tính
khi sinh

1,900

400

1,500

1,900

400

1,500

1,900

400

1,500

2,000

500

1,500

2,000

500

1,500

9,700

2,200

7,500

11,500

2,500

9,000

2

ðề án Tăng
cường tư vấn và
cung cấp dịch
vụ DS-KHHGð
cho VTN, TN

900

300

600

900

300

600

900

300

600

1,000

400

600

1,000

400

600

4,700

1,700

3,000

5,500

2,000

3,500

3

ðề án Chăm
sóc Người cao
tuổi

900

200

700

900

200

700

900

200

700

1,000

300

700

1,000

300

700

4,700

1,200

3,500

6,000

1,500

4,500
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5

Năm 2023

Chương trình

Nhu cầu kinh phí giai ñoạn 2021-2030
Ghi
chú
Năm 2021
TT

Năm 2022

Năm 2023

Năm 2024

Năm 2025

Giai ñoạn 2021-2025

Giai ñoạn 2026-2030

Chương trình
Trong ñó
Tổng
số

Trong ñó
Tổng
số

TW

Tỉnh

Xây dựng các
ñề án, KH
hành ñộng ñến
năm 2030:

2,400

800

1,600

1

ðA ðiều chỉnh
mức sinh giữa
các vùng, ñối
tượng ñến năm
2030

600

200

2

ðA Củng cố,
nâng cao chất
lượng dịch vụ
KHHGð ñến
năm 2030

600

3

ðA tầm soát,
chẩn ñoán, ñiều
trị một số bệnh,
tật trước sinh và
sơ sinh ñến năm
2030

4

ðA Củng cố hệ
thống thông tin
thống
kê
chuyên ngành
dân số ñến năm
2030.

TW

Tỉnh

Trong ñó
Tổng
số

TW

Tỉnh

2,400

800

1,600

TW

2,400

800

1,600

400

600

200

400

600

200

400

700

200

400

600

200

400

600

200

400

600

200

400

600

200

400

600

200

600

200

400

600

200

400

600

200

Trong ñó
Tổng
số

2,800 1,200

Tỉnh

TW

Tỉnh

1,200

1,600

Ngân sách

Trong ñó
Tổng
số

T. cộng
TW

Tỉnh

12,800

4,800

8,000

TW

Tỉnh

14,000

6,000

8,000

1,600

2,800

300

400

700

300

400

3,200

1,200

2,000

3,500

1,500

2,000

700

300

400

700

300

400

3,200

1,200

2,000

3,500

1,500

2,000

400

700

300

400

700

300

400

3,200

1,200

2,000

3,500

1,500

2,000

400

700

300

400

700

300

400

3,200

1,200

2,000

3,500

1,500

2,000
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III

Trong ñó
Tổng
số

65

66
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ðIỀN

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN PHONG ðIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/NQ-HðND

Phong ðiền, ngày 28 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn ñề
phát sinh giữa hai kỳ họp
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ðIỀN
KHÓA VI, KỲ HỌP LẦN THỨ 10
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Xét Tờ trình số 39/TTr-HðND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Thường trực
Hội ñồng nhân dân huyện kèm theo Báo cáo số 09/BC-HðND ngày 13 tháng 7 năm 2020
về kết quả phối hợp giải quyết những vấn ñề phát sinh giữa hai kỳ họp và ý kiến thảo
luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thống nhất thông qua 04 nội dung giải quyết những vấn ñề phát sinh giữa
hai kỳ họp (kỳ họp thứ 9 và kỳ họp thứ 10, HðND huyện, khóa VI) ñã ñược Thường trực
Hội ñồng nhân dân huyện thỏa thuận, thống nhất với Ủy ban nhân dân huyện (tại phụ lục
kèm theo).
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện, các Ban của Hội ñồng nhân dân huyện,
các Tổ ñại biểu và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện
Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện Khóa VI, kỳ họp lần thứ 10
thông qua./.
CHỦ TỊCH
Võ Văn Vui
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC
Các nội dung giải quyết những vấn ñề phát sinh giữa hai kỳ họp (kỳ họp thứ 9
và kỳ họp thứ 10, HðND huyện, khóa VI) ñã ñược Thường trực Hội ñồng
nhân dân huyện thỏa thuận, thống nhất với Ủy ban nhân dân huyện
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HðND ngày 28 tháng 7 năm 2020
của Hội ñồng nhân dân huyện)
1.Thống nhất chủ trương về ñối tượng, mức hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện
ñể hỗ trợ và quà Tết Nguyên ñán Canh Tý năm 2020 với tổng kinh phí hỗ trợ là:
1.415.800.000 ñồng từ nguồn kết dư năm 2018.
2. Thống nhất sử dụng ngân sách huyện số tiền 1.000.000 ñồng từ nguồn thu
tiền sử dụng ñất năm 2018 chuyển sang năm 2019 ñể hỗ trợ kinh phí thực hiện các
công trình xây dựng trường học ñạt chuẩn quốc gia năm 2019 (Mầm non Phong
Chương 1, Mầm non Phong Hải).
3. Thống nhất giao UBND huyện Phong ðiền quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án
Nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật làng cổ Phước Tích theo quy ñịnh khoản 7,
ðiều 17 của Luật ðầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội.
4. Thống nhất chủ trương hỗ trợ xi măng ñầu tư theo cơ chế ñặc thù năm 2020,
với tổng số lượng xi măng hỗ trợ các xã, thị trấn ñầu tư giao thông nội ñồng và kênh
mương theo cơ chế ñặc thù khoảng 3.125 tấn (loại PC30) từ nguồn bán ñấu giá nhận
quyền sử dụng ñất năm 2021 (ứng trước ngân sách năm 2020).
5. Thống nhất chủ trương ñầu tư xây dựng 03 công trình Cải tạo, trùng tu nhà rường
bà Lương Thanh Thị Trảng, ông Hồ Văn Chúc và ông Lê Trọng Kiêm ở làng cổ
Phước Tích.
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN PHONG ðIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 03/NQ-HðND

Phong ðiền, ngày 28 tháng 7 năm 2020

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về Chương trình giám sát của Hội ñồng nhân dân huyện năm 2021

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ðIỀN
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân ngày 20
tháng 11 năm 2015;
Xét Tờ trình số 42/TTr-TTHðND ngày 17/7/2020 của Thường trực Hội ñồng
nhân dân huyện Phong ðiền về Chương trình giám sát của Hội ñồng nhân dân huyện
năm 2021 và ý kiến thảo luận của các ñại biểu HðND huyện tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thống nhất nội dung Chương trình giám sát của Hội ñồng nhân dân huyện
năm 2021 như sau:
1. Giám sát tại các kỳ họp:
1.1. Hội ñồng nhân dân huyện xem xét các báo cáo công tác theo quy ñịnh tại
ðiều 59, Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân năm 2015 của
các cơ quan liên quan trình tại kỳ họp giữa năm, cuối năm và kỳ họp chuyên ñề của
năm 2021 thông qua các hoạt ñộng thẩm tra của các Ban Hội ñồng nhân dân huyện.
1.2. Duy trì và tăng cường hoạt ñộng xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp
theo hướng lựa chọn nội dung có trọng tâm, ñược ñông ñảo cử tri quan tâm.
1.3. Giám sát quyết ñịnh của UBND huyện, Nghị quyết của HðND các xã, thị
trấn có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan
nhà nước cấp trên, nghị quyết của HðND huyện.
2. Giám sát chuyên ñề: Giám sát tình hình phát triển tiểu thủ công nghiệp và
làng nghề trên ñịa bàn huyện.
3. Ngoài các nội dung trên, Hội ñồng nhân dân, Thường trực HðND và các
Ban của HðND huyện sẽ tiến hành giám sát các nội dung khác thuộc chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn của mình tùy theo tình hình thực tế của ñịa phương.
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ðiều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết;
chỉ ñạo, ñiều hòa, phối hợp với các Ban của Hội ñồng nhân dân, tổ ñại biểu HðND huyện
xây dựng kế hoạch giám sát; cùng với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam huyện tiến hành hoạt ñộng giám sát theo luật ñịnh.
2. Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm phân công các cơ quan, tổ chức có
liên quan xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nội dung giám sát ñể công tác giám sát
của HðND huyện huyện ñạt chất lượng, hiệu quả.
Nghị quyết này ñã ñược HðND huyện Phong ðiền khóa VI, kỳ họp thứ 8
thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2020./.
CHỦ TỊCH
Võ Văn Vui
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN PHONG ðIỀN

Số: 04/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phong ðiền, ngày 28 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ðIỀN
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 20/2019/NQ-HðND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của
Hội ñồng nhân dân huyện khóa VI, kỳ họp thứ 9 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
năm 2020;
Sau khi xem xét Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch
phát triển kinh tế xã hội 6 tháng ñầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm phát triển
kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội
và ý kiến thảo luận của các ðại biểu Hội ñồng nhân dân huyện.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tán thành ñánh giá tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội 6 tháng ñầu năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 6 tháng
cuối năm 2020 do UBND huyện trình bày; Hội ñồng nhân dân huyện nhấn mạnh
một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu ñể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội năm 2020 như sau:
1. Tiếp tục thực hiện “ mục tiêu kép” vừa phòng, chống, kiểm soát tốt dịch bệnh
Covid 19, vừa triển khai các biện pháp ñảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu,
chương trình trọng ñiểm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 ñã ñược
Huyện ủy và HðND huyện ñề ra.
2. Thực hiện nghiêm túc, ñồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các chỉ ñạo của
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan trong việc
phòng, chống dịch Covid 19. Chủ ñộng rà soát và chuẩn bị các phương án trong
trường hợp dịch Covid 19 bùng phát và lây lan trong cộng ñồng.
3. Tập trung chỉ ñạo thắng lợi sản xuất vụ Hè Thu 2020. Tiếp tục thực hiện
công tác dồn ñiền ñổi thửa theo kế hoạch; tiếp tục tổ chức ñánh giá, phân hạng các
sản phẩm OCOP như: Rượu Ô Lâu, Gạo hữu cơ Phong ðiền, Thanh trà Phong Thu, ném
ðiền Môn… Hoàn thiện ñề án thành lập Trung tâm giống sen tại xã Phong Hiền - Phong ðiền.
Tập trung các giải pháp ñể tái ñàn lợn và chủ ñộng phòng chống các loại dịch bệnh,
ñặc biệt không ñể dịch bệnh dịch tả lợn Châu phi tái phát; sớm triển khai ñề án chăn nuôi
lợn tập trung kết hợp với trồng trọt theo hướng an toàn sinh học trên ñịa bàn. Rà soát
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quy hoạch lại các vùng nuôi trồng thủy sản và nuôi tôm trên cát; triển khai các mô hình
nuôi tôm công nghệ cao có liên kết với Công ty CP ñể sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Tổ chức vận hành có hiệu quả hạ tầng nuôi trồng thủy sản xã ðiền Hương. Tiếp tục
thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; hỗ trợ trồng
rừng gỗ lớn, trồng lâm sản ngoài gỗ và trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Quan tâm
chỉ ñạo công tác phòng, chống cháy nổ tại các chợ, khu dân cư tập trung… Rà soát
các phương án phòng, tránh thiên tai, lụt bão, ñuối nước và cứu hộ, cứu nạn...
4. Có giải pháp hữu hiệu ñể nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt ñộng của các
HTX trên ñịa bàn. Tập trung chỉ ñạo, tạo mọi ñiều kiện thuận lợi ñể hoàn thành các
tiêu chí và ñề nghị xét công nhận ñạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020 ñối với 02
xã: ðiền Môn và Phong Xuân và 03 xã: Phong Hiền, ðiền Lộc, Phong Hòa ñạt xã
nông thôn mới nâng cao.
5. Tiếp tục hỗ trợ, tạo ñiều kiện cho các công ty, nhà máy sản xuất kinh doanh
ổn ñịnh, hiệu quả, mở rộng sản xuất kinh doanh. Nghiên cứu phương án mở rộng
Khu công nghiệp Phong ðiền. Tiếp tục huy ñộng, lồng ghép các nguồn vốn ñể ñầu tư
hạ tầng cơ bản và vận ñộng các cơ sở vào sản xuất tập trung tại các ñiểm tiểu thủ
công nghiệp: Phong Hải, Phong Hiền và Cụm công nghiệp ðiền Lộc. Hỗ trợ phát triển
các làng nghề và ngành nghề truyền thống như: Lưới Vân Trình, Gốm Phước Tích,
ñệm bàng Phò Trạch, mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên... theo hướng kết nối với phát triển
du lịch. ðẩy nhanh tiến ñộ chuyển ñổi mô hình quản lý các chợ.
6. Tập trung phát triển các loại hình dịch vụ, nhất là dịch vụ về du lịch và
thương mại, trong ñó, tạo ñiều kiện thuận lợi ñể thúc ñẩy phát triển du lịch sinh thái
khu vực thượng nguồn sông Ô Lâu, làng cổ Phước Tích, biển ðiền Lộc, nhà chồ
ðiền Hải. Thực hiện các giải pháp kích cầu du lịch. Tăng cường kêu gọi và tạo ñiều kiện
ñể các nhà ñầu tư tiếp cận, tìm hiểu các khu trung tâm thương mại dịch vụ của huyện
như: Ngã tư An Lỗ, ngã tư Tỉnh lộ 9-Quốc lộ 1A, chợ Phò Trạch, khu vực ngoài hàng rào
khu nước nóng Thanh Tân, Trung tâm xã ðiền Lộc...
7. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ
Chính trị, Chương trình hành ñộng 69-CTr/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 101-KH/HU
của Huyện ủy, trong ñó tập trung hoàn thành các quy hoạch, chương trình, ñề án
liên quan ñịnh hướng phát triển ñô thị Phong ðiền trở thành thị xã ñảm bảo tiến ñộ
ñề ra ñể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. ðẩy nhanh tiến ñộ thi công ñể hoàn thành
các công trình xây dựng cơ bản trước mùa mưa bão, chú trọng công tác giải ngân ñể
giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp. Ưu tiên giải quyết các vướng mắc và
hoàn thiện các thủ tục ñể triển khai thực hiện các dự án trọng ñiểm: Dự án mở rộng
chợ An Lỗ, chỉnh trang khu dân cư Bồ ðiền, hạ tầng kỹ thuật làng cổ Phước Tích…
Hoàn thành dự án phục dựng Nhà ñại chúng của chiến khu Hòa Mỹ, nhà trưng bày
sản phẩm mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên... Hoàn thành ñầu tư bê tông hóa giao thông
nông thôn, kiên cố hóa kênh mương theo cơ chế ñặc thù năm 2020. Tăng cường công tác
quản lý ñô thị, cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép, quy hoạch
ñược duyệt.
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8. Tập trung ñẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách. Thực hiện ñiều hành
thu, chi ngân sách linh hoạt, hiệu quả, ñúng quy ñịnh. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả
các giải pháp ñiều hành chi phù hợp với khả năng thu ngân sách của ñịa phương,
không bổ sung chi thường xuyên, trừ trường hợp ñặc biệt, cấp bách; xây dựng kế hoạch
chi khi nguồn thu ngân sách nhà nước không ñảm bảo do tác ñộng của dịch Covid 19
theo thứ tự ưu tiên.
9. Tiếp tục triển khai ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020 và kế hoạch
sử dụng ñất năm 2020 của huyện Phong ðiền, ñẩy nhanh cấp giấy chứng nhận cho
các trường hợp vướng mắc còn tồn ñọng. Tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản,
nhất là quản lý chặt chẽ các hoạt ñộng khai thác cát sỏi, ñất san lấp. Hoàn thành công tác
quy hoạch và ñầu tư hạ tầng quy hoạch nghĩa trang, nghĩa ñịa của 16 xã, thị trấn ñể
quản lý việc chôn cất theo quy hoạch. ðẩy mạnh công tác phân loại rác thải sinh hoạt
và xử lý rác thải hữu cơ tại cơ quan, gia ñình ñảm bảo chỉ tiêu ñề ra; triển khai có
hiệu quả và thiết thực ðề án Ngày Chủ nhật xanh, “Hãy hành ñộng ñể Thừa Thiên Huế
Xanh - Sạch - Sáng” gắn với xây dựng nếp sống văn minh ñô thị, văn minh nông thôn.
Tập trung chỉ ñạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư, giải quyết dứt ñiểm các
dự án trọng ñiểm như: ðường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi; ðường cao tốc
Cam Lộ - La Sơn; Dự án ðầu tư hạ tầng khu công nghiệp Viglacera; ...
ðẩy nhanh việc ñầu tư kết cấu hạ tầng ñể phục vụ công tác bán ñấu giá quyền
sử dụng ñất; ñồng thời rà soát lại quỹ ñất ñể quy hoạch, giải phóng mặt bằng, ñầu tư
hạ tầng tạo quỹ ñất ñấu bán, ñấu cho thuê quyền sử dụng ñất tại các khu vực: dọc
Quốc lộ 1A ñoạn qua thôn Bồ ðiền, Phong An, ngã tư Tỉnh lộ 9 - Quốc lộ 1A, khu vực
cầu Hòa Xuân - chợ ðiền Lộc.
10. Triển khai ñồng bộ các giải pháp trên các lĩnh vực văn hóa xã hội ñảm bảo
hoàn thành các chỉ tiêu ñề ra. Tiếp tục ưu tiên nguồn lực ñể xây dựng trường ñạt
chuẩn Quốc gia, duy trì trường ñã ñạt chuẩn sau khi ñánh giá lại, ñẩy nhanh tiến ñộ
sửa chữa, nâng cấp các trường, lớp học theo kế hoạch. Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp
phổ thông trung học bảo ñảm chu ñáo, an toàn, hiệu quả, ñúng quy ñịnh. Củng cố,
kiện toàn ñội ngũ lãnh ñạo, quản lý của các trường học và chuẩn bị tốt các ñiều kiện
cho năm học mới 2020-2021. Nâng cao chất lượng thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan,
gia ñình văn hóa trên ñịa bàn huyện; phát ñộng các phong trào thể dục, thể thao
quần chúng; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, các di tích lịch sử, văn hóa.
Thực hiện ñồng bộ các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội; thực hiệp kịp thời chính sách
hỗ trợ người lao ñộng bị thôi việc, mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Quan tâm công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban ñầu cho nhân dân,
làm tốt công tác y tế dự phòng, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc hành nghề y dược
tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tập trung chỉ ñạo công tác giảm nghèo bền vững, quan tâm công tác ñào tạo
nghề, giải quyết việc làm, công tác phòng chống lốc, sét, tai nạn ñuối nước, tai nạn
thương tích cho nhân dân nói chung và cho trẻ em nói riêng trong dịp hè và mùa mưa bão.

CÔNG BÁO/Số 48/Ngày 18-8-2020

73

11. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.
Nâng cao chất lượng hoạt ñộng của lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị ñộng viên.
Chủ ñộng phát hiện, kiên quyết ñấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt ñộng
chống phá của các thế lực thù ñịch, giữ vững ổn ñịnh chính trị. Triển khai ñồng bộ
các giải pháp nhằm kiềm chế, ñẩy lùi các loại tội phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông
và các tai tệ nạn xã hội, nhất là cho vay nặng lãi, ñánh bạc, lô ñề, cá ñộ tỷ số qua mạng,
trộm cắp tài sản... Hoàn thành công tác thu thập thông tin, cơ sở dữ liệu dân cư trên
ñịa bàn huyện.
12. Chỉ ñạo các cơ quan liên quan và chính quyền các ñịa phương triển khai
thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử ñại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử ñại biểu
HðND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiệp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 31/NQ-CP
ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác ñịnh ñịa giới hành chính giữa tỉnh
Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử ñể lại. ðẩy mạnh công tác
cải cách hành chính gắn với tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính ñối với
ñội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ. Triển khai thực hiện tốt Trang ñiều hành
tác nghiệp ña cấp; nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của Trung tâm Hành chính công huyện
và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện ñại cấp xã. Tăng cường bám sát, nắm chắc
tình hình tại cơ sở, kịp thời giải quyết dứt ñiểm các ñơn thư, nguyện vọng chính ñáng
của nhân dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt ñộng của các tổ chức
tôn giáo, các vấn ñề liên quan về công tác dân tộc.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện:
Giao UBND huyện triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết; Thường trực
HðND, các Ban HðND, các Tổ ñại biểu HðND, các vị ñại biểu HðND huyện
phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tăng cường
giám sát, ñôn ñốc việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn ñược Pháp luật
quy ñịnh.
Hội ñồng nhân dân huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, quân và dân trong huyện
nêu cao tinh thần làm chủ, ñoàn kết, nhất trí, phát huy những kết quả ñạt ñược, huy ñộng
mọi nguồn lực, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua thử thách, tạo sự chuyển biến
ñồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực ñể hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện khóa VI, kỳ họp thứ 10
thông qua./.
CHỦ TỊCH
Võ Văn Vui
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NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn quyết toán
ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2019
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ðIỀN
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 và
các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HðND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội ñồng
nhân dân huyện khóa VI, kỳ họp thứ 7 về phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước huyện
năm 2019;
Sau khi xem xét Tờ trình và Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Phong ðiền về
quyết toán thu, chi ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban
Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2019 như sau:
1. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2019:
982.556.888.342 ñồng.
- Thu ngân sách huyện hưởng:
696.915.299.815 ñồng.
- Thu ngân sách xã, thị trấn hưởng:
285.641.588.527 ñồng.
2. Tổng chi ngân sách Nhà nước năm 2019:
907.097.803.110 ñồng.
- Chi ngân sách huyện:
657.299.037.390 ñồng.
- Chi ngân sách xã, thị trấn:
249.798.765.720 ñồng.
3. Kết dư ngân sách năm 2019:
75.459.085.232 ñồng.
- Kết dư ngân sách huyện:
39.616.262.425 ñồng.
- Kết dư ngân sách xã, thị trấn:
35.842.822.807 ñồng.
ðiều 2. Giao trách nhiệm cho Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện, Ủy ban
nhân dân huyện xử lý kết dư ngân sách và sử dụng có hiệu quả theo quy ñịnh của Luật
Ngân sách Nhà nước. Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện phối hợp với Ban Thường trực
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các Ban của Hội ñồng nhân dân huyện và
các vị ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện
Nghị quyết này.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện khóa VI, kỳ họp thứ 10 thông qua./.
CHỦ TỊCH
Võ Văn Vui
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V/v ñính chính Nghị quyết số
02/NQ-HðND ngày 28/7/2020

Kính gửi: Các vị ñại biểu HðND huyện khóa VI.
Tại kỳ họp thứ 10, HðND huyện Phong ðiền khóa VI ñã ban hành Nghị quyết
số 02/NQ-HðND ngày 28/7/2020 về việc thông qua kết quả phối hợp giải quyết các
vấn ñề phát sinh giữa hai kỳ họp.
Do sơ suất trong công tác soạn thảo văn bản, Thường trực HðND huyện Phong ðiền
xin ñính chính lại Nghị quyết số 02/NQ-HðND như sau:
Tại Mục 2, phụ lục kèm theo của Nghị quyết viết là:
"Thống nhất sử dụng ngân sách huyện số tiền 1.000.000 ñồng từ nguồn thu tiền
sử sụng ñất năm 2018 chuyển sang năm 2019 ñể hỗ trợ kinh phí thực hiện các công trình
xây dựng trường học ñạt chuẩn quốc gia năm 2019 (Mầm non Phong Chương 1,
Mầm non Phong Hải)."
Nay, sửa lại là: "Thống nhất sử dụng ngân sách huyện số tiền 1.000.000.000 ñồng
(một tỷ ñồng) từ nguồn thu tiền sử sụng ñất năm 2018 chuyển sang năm 2019 ñể hỗ trợ
kinh phí thực hiện các công trình xây dựng trường học ñạt chuẩn quốc gia năm 2019
(Mầm non Phong Chương 1, Mầm non Phong Hải)."
Thường trực HðND huyện thông báo ñến các ñại biểu HðND huyện và các
cơ quan có liên quan ñính chính lại Nghị quyết này./.
TM. THƯỜNG TRỰC HðND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Sơn
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