ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
Số:

/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày

tháng

năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án Kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cộng tác viên dân số, gia đình,
trẻ em và nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21/11/2007;
Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05/4/2016;
Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ
sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục
đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu
lực, hiệu quả”;
Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ
sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ
chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự
nghiệp công lập”;
Căn cứ Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ
em trong tình hình mới;
Căn cứ Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng (khóa IX) về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước;
Căn cứ Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình
mới;
Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Đề án Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới
và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển các cấp;
Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-BYT ngày 08/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Y
tế quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản;
Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế về việc
quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số;

2
Căn cứ Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 06/02/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam
thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về “tăng
cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ
em trong tình hình mới”;
Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 542/TTr-SNV ngày 11/3/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án Kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cộng tác viên dân số,
gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số
3371/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Đề
án Kiện toàn, sắp xếp đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và cộng tác viên dân số
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ,
Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tài
chính, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các
huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Y tế;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu VT, KTTH, TH, NC, KGVX (Châu).
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