
ỦY BAN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH PHƯỚC     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-KGVX Bình Phước, ngày      tháng      năm 2022 

 

                                         

                                     

                                 
 
 

 
 

        

                         Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 
 

Thực hiện Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định về số lượng và mức chi bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân 

số thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 114/TTr-SYT ngày 18/5/2022, 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành 

phố và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo 

đúng quy định. 

2. Giao Sở Y tế: 

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết số 03/2022/NQ-

HĐND; tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết những vấn đề 

vượt thẩm quyền (nếu có). 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, 

thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh về quy trình xét chọn, hợp đồng trách 

nhiệm đối với cộng tác viên dân số đảm bảo đúng quy định. Thời gian hoàn thành: 

Trong tháng 6/2022. 

(Kèm theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh)./. 
 

Nơi nhận:      KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- Bộ Y tế; 

- TTTU, TT.HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- BTT UBMTTQVN tỉnh; 
- LĐVP, các Phòng; 

- Lưu: VT, P.KGVX, T-6818/5. 

     PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 

 
 

 
      Trần Tuyết Minh 

 

V/v triển khai Nghị quyết số 

03/2022/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 

của HĐND tỉnh 
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