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NGHỊ QUYẾT
Quy định về chính sách khuyến khích, khen thưởng đối với tập thể,
cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Lai Châu
giai đoạn đến 2030
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ...
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ 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 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 18/6/2020;
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 25/6/2015;
Căn cứ Pháp lệnh Dân số ngày 09/01/2003;
Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số ngày 27/12/2008;
Căn cứ Nghị định số 104/2003/NĐ-CP ngày 16/9/2003 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế hướng
dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ
đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số;
Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BYT ngày 09/12/2021 của Bộ Y tế về việc
sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành;

2
Thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 28/4/2020 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng,
đối tượng đến năm 2030”;
Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh;
Báo cáo thẩm tra số /BC-HĐND ngày tháng 3 năm 2022 của Ban Văn hóa
-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân
dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi
Nghị quyết này Quy định về chính sách khuyến khích, khen thưởng đối
với tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Lai Châu
giai đoạn đến 2030 bao gồm: Khuyến khích duy trì xu hướng giảm sinh tiến tới
đạt mức sinh thay thế; Khuyến khích kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính
khi sinh; Khuyến khích góp phần nâng cao chất lượng dân số.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh bao gồm:
1. Tập thể: thôn, bản, tổ dân phố, khu phố (gọi chung là bản); xã, phường,
thị trấn (gọi chung là xã) thực hiện tốt công tác dân số.
2. Cá nhân: là công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn tỉnh Lai Châu thực
hiện tốt công tác dân số.
Điều 3. Khuyến khích duy trì xu hướng giảm sinh tiến tới đạt mức sinh
thay thế
1. Tập thể:
a) Bản đạt 03 năm liên tục không có người sinh con thứ 03 trở lên
được UBND cấp xã khen thưởng kèm theo mức khuyến khích bằng tiền:
2.000.000 đồng.
b) Bản đạt 05 năm liên tục không có người sinh con thứ 03 trở lên được
UBND cấp huyện khen thưởng kèm theo mức khuyến khích bằng tiền:
4.000.000 đồng.
c) Xã đạt 03 năm liên tục không có người sinh con thứ 03 trở lên được
UBND cấp huyện khen thưởng kèm theo mức khuyến khích bằng tiền:
5.000.000 đồng.
d) Xã đạt 05 năm liên tục không có người sinh con thứ 03 trở lên được
UBND cấp tỉnh khen thưởng kèm theo mức khuyến khích bằng tiền:
10.000.000 đồng.
e) Xã thuộc vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó
khăn và đặc biệt khó khăn, xã có mức sinh cao thì được khen thưởng và khuyến
khích như sau:
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- Đạt 01 năm không có người sinh con thứ 03 được đề xuất UBND cấp
huyện khen thưởng kèm theo mức khuyến khích bằng tiền: 1.600.000 đồng;
- Đạt 03 năm liên tục không có người sinh con thứ 03 trở lên thì thực hiện
theo điểm c, khoản 1 Điều này;
- Đạt 05 năm liên tục không có người sinh con thứ 03 trở lên thực hiện
theo điểm d, khoản 1 Điều này.
2. Cá nhân:
Hỗ trợ toàn bộ chi phí thực hiện biện pháp tránh thai lâm sàng (triệt sản,
đặt dụng cụ tử cung, cấy thuốc tránh thai, tiêm thuốc tránh thai) cho đối tượng là
người thuộc hộ nghèo; hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội; người dân tộc
thiểu số sống ở các xã biên giới, xã có mức sinh cao, xã khó khăn và đặc biệt
khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Điều 4. Khuyến khích kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính
khi sinh
1. Cặp vợ chồng có hai con một bề cam kết không sinh thêm con có con
đạt thành tích trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi, cuộc thi khoa học kỹ thuật
dành cho học sinh trung học được đề nghị khen thưởng:
a) Đạt thành tích trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi; Cuộc thi khoa học
kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp huyện, thành phố được Uỷ ban nhân
dân huyện, thành phố khen thưởng kèm theo mức khuyến khích bằng tiền: Giải
nhất 03 triệu đồng; giải nhì 02 triệu đồng; giải ba 01 triệu đồng; giải khuyến
khích 500.000 đồng.
b) Đạt thành tích trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi; Cuộc thi khoa học
kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh được Uỷ ban nhân dân tỉnh khen
thưởng kèm theo mức khuyến khích bằng tiền: Giải nhất 05 triệu đồng; giải nhì
04 triệu đồng; giải ba 02 triệu đồng; giải khuyến khích 01 triệu đồng.
c) Đạt thành tích trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia trung
học phổ thông; Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp
quốc gia được Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng kèm theo mức khuyến khích
bằng tiền: Giải nhất 10 triệu đồng; giải nhì 08 triệu đồng; giải ba 05 triệu đồng;
giải khuyến khích 03 triệu đồng.
2. Nguyên tắc khen thưởng
Hằng năm căn cứ vào thành tích đạt được của các con, cặp vợ chồng có
hai con một bề cam kết không sinh thêm con được đề nghị khen thưởng một lần
ở thành tích cao nhất con đạt được trong năm.
Trường hợp có cả hai con đạt thành tích trong các kỳ thi, cặp vợ chồng có
hai con một bề cam kết không sinh thêm con được đề nghị khen thưởng một lần
ở hình thức cao nhất con đạt được trong năm kèm theo mức khuyến khích bằng
tổng số tiền theo thành tích cao nhất cho mỗi con đạt được.
Điều 5. Khuyến khích góp phần nâng cao chất lượng dân số
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Phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo
trợ xã hội, người dân tộc thiểu số sống ở các xã vùng núi, biên giới, xã khó
khăn, đặc biệt khó khăn được hỗ trợ chi phí tầm soát trước sinh (sàng lọc trước
sinh), tầm soát sơ sinh (sàng lọc sơ sinh):
1. Hỗ trợ phụ nữ mang thai siêu âm thai để phát hiện một số bất thường
hình thái của thai nhi: 43.900 đồng/lần siêu âm, hỗ trợ tối đa 3 lần/thai kỳ.
2. Hỗ trợ xét nghiệm máu phụ nữ mang thai để phát hiện 4 bệnh tật, dị tật
bẩm sinh phổ biến gồm (hội chứng Down, hội chứng Edwards, hội chứng Patau,
dị tật hở ống thần kinh): 600.000 đồng/1 trường hợp.
3. Hỗ trợ xét nghiệm máu trẻ sơ sinh để phát hiện 5 bệnh, tật bẩm sinh
phổ biến gồm (thiếu men G6PD, suy giáp bẩm sinh, tăng sản tuyến thượng thận,
rối loạn chuyển hóa axit amin PKU, rối loạn chuyển hóa đường GAL): 550.000
đồng/1 trường hợp.
Điều 7. Hội đồng nhân dân tỉnh giao
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân
tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện
Nghị quyết.
Điều 8. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XV, kỳ
họp thứ ... thông qua ngày ... tháng ... năm 2022 và có hiệu lực từ ngày ... tháng
... năm 2022./.
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Tổng cục Dân số - KHHGĐ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Cổng báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.
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