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Thực trạng mô hình tổ chức bộ máy và biên chế làm công tác dân số các cấp 
________________________________________________ 

 

I. Thực trạng tổ chức bộ máy và biên chế 

Tỉnh/thành phố: …………………………………………………………. 

Hiện có:…………….…quận/huyện;………….……xã/phường/thị trấn 

Dân số: …………………………………………………………………. 

1. Tổ chức bộ máy làm công tác dân số hiện nay 

1.1. Đơn vị quản lý nhà nước về công tác dân số -KHHGĐ: 

- Cơ quan được giao giúp Giám đốc Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về dân số -KHHGĐ tại tuyến tỉnh/thành phố là: ……….……………… 

(Chi cục Dân số - KHHGĐ, Phòng Dân số thuộc Sở Y tế hoặc khác ghi rõ) 

- Cơ quan được giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dân số-

KHHGĐ tại tuyến quận/huyện là: ………………………….……………………… 

(Phòng Y tế, Văn phòng HĐND - UBND hoặc khác ghi rõ) 

1.2.  Đơn vị sự nghiệp làm công tác dân số -KHHGĐ:  

- Đơn vị sự nghiệp làm công tác dân số-KHHGĐ tuyến tỉnh/thành phố là:…. 

(Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ hoặc khác ghi rõ) 

Đơn vị sự nghiệp làm công tác dân số-KHHGĐ trên trực thuộc: …………… 

(Chi cục Dân số - KHHGĐ, hoặc khác ghi rõ) 

- Đơn vị sự nghiệp làm công tác dân số-KHHGĐ tuyến quận/huyện là:…… 

…….., ghi rõ số quận/huyện cho mỗi loại mô hình. 

(Trung tâm Dân số - KHHGĐ, Phòng Dân số thuộc Trung tâm Y tế đa chức 

năng, hoặc khác ghi rõ) 

Đơn vị sự nghiệp làm công tác dân số-KHHGĐ trên trực thuộc:………….. 

…………………..., ghi rõ số quận/huyện cho mỗi loại mô hình. 

(Sở Y tế, Chi cục Dân số - KHHGĐ, UBND quận/huyện hoặc khác ghi rõ) 

1.3. Viên chức/chuyên trách dân số-KHHGĐ xã: 

Viên chức/chuyên trách dân số -KHHGĐ xã làm việc tại: ……………… 

………, ghi rõ số xã/phường cho mỗi loại mô hình. 



(UBND xã, Trạm Y tế xã hoặc khác ghi rõ) 

1.4. Cộng tác viên dân số-KHHGĐ tại thôn/ấp/bản/làng: 

- Tổng số Cộng tác viên tại địa phương: ………………………… 

- Số CTV chuyên trách là:………………., tương đương …………..% 

- Số CTV kiêm nhiệm công tác khác là:………., tương đương ………..%,  

Trong đó:  Kiêm nhiệm Y tế thôn bản: …………..% 

 Kiêm nhiệm công tác Phụ nữ: …………..% 

 Kiêm nhiệm công tác Gia đình: …………..% 

 Kiêm nhiệm công tác Trẻ em: …………..% 

 Kiêm nhiệm công tác Dân số, Gia đình, Trẻ em: …………..% 

 Kiêm nhiệm công tác khác: …………..%  

* Ban Chỉ đạo công tác Dân số tại địa phương: 

Địa phương có thành lập Ban chỉ đạo dân số các cấp gồm:……………….. 

(Cấp tỉnh, huyện, xã hoặc khác ghi rõ) 

Ban Chỉ đạo Dân số tại địa phương được kiện toàn theo tên:………………. 

(Ban Chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ, Ban Chỉ đạo công tác Dân số và 

Phát triển hoặc khác ghi rõ) 

2. Biên chế 

2.1. Tuyến tỉnh/thành phố: 

- Biên chế công chức làm công tác dân số - KHHGĐ được giao:…………. 

 Số công chức có mặt tính đến 30/6/2020: ………………………………… 

- Biên chế viên chức làm công tác dân số - KHHGĐ được giao: …………… 

- Số viên chức có mặt tính đến 30/6/2020: ………………………………… 

- Hợp đồng lao động theo NĐ 68/CP: ……………………………………… 

- Khác (Hợp đồng chuyên môn, hợp đồng vụ việc…):……………………. 

2.2. Tuyến quận/huyện: 

- Biên chế công chức Phòng Y tế được giao làm công tác dân số/tổng số biên 

chế Phòng Y tế: ……….………/.……….………. 

- Số viên chức làm công tác dân số - KHHGĐ có mặt tính đến 30/6/2020: … 

- Biên chế viên chức làm công tác dân số- KHHGĐ được giao: …………… 

- Số viên chức làm công tác dân số - KHHGĐ có mặt tính đến 30/6/2020: … 

- Hợp đồng lao động làm công tác dân số - KHHGĐ theo NĐ 68/CP: …… 

- Khác (Hợp đồng chuyên môn, hợp đồng vụ việc làm công tác dân số):..... 

 



 

2.3. Tuyến xã 

- Biên chế viên chức/chuyên trách làm công tác dân số - KHHGĐ được giao:.... 

- Số viên chức có mặt tính đến 30/6/2020: ……………………………… 

- Khác (Hợp đồng chuyên môn, hợp đồng vụ việc…):………………….. 

II. Đánh giá hiệu quả của mô hình tổ chức 

- Ưu điểm: ……………………………………………….. 

- Nhược điểm: …………………………………………… 

(Ưu điểm, nhược điểm mô hình từng tuyến tỉnh, huyện, xã) 

- Khó khăn, tồn tại, hạn chế: …………………………….. 

- Nguyên nhân dẫn tới tồn tại, hạn chế: ………………….  

(Ví dụ các tồn tại hạn chế do văn bản quy định của các cơ quan trung ương, 

do các văn bản địa phương ban hành, do tổ chức thực hiện, do thay đổi mô hình (từ 

2008-nay), do nguyên nhân khác…) 

III. Đề xuất, kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh 

1.1  Đề xuất, kiến nghị với các văn bản do trung ương ban hành 

1.2  Đề xuất mô hình tổ chức bộ máy làm công tác dân số và phát triển tại 

địa phương. 

  
Nơi nhận: 
 

 

UBND 

 

(ký tên đóng dấu) 

 

 
 

 

File mềm download báo cáo xin đăng nhập tại email: 
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Đầu mối liên hệ: 

ông Lương Quang Đảng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Dân số - KHHGĐ 

Điện thoại: 0904.377.869; Email:lgdangvn@gmail.com. 
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