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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 19 tháng 6 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt mức chi bồi dưỡng cho người vận động,
người thực hiện kế hoạch hoá gia đình
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 1087/TTr-SYT ngày 04 tháng 6 năm
2012 (trên cơ sở Công văn số 529/STC-HCSN ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Sở Tài
chính),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt mức chi bồi dưỡng cho người vận động, người thực hiện kế
hoạch hoá gia đình trên địa bàn thành phố áp dụng kể từ ngày 01/7/2012, cụ thể như
sau:
Đơn vị tính: đồng/ca.
Stt
Đối tượng
Mức chi bồi dưỡng
1
Người tự nguyện đình sản
700.000
2
Người vận động đình sản
50.000
3
Người thực hiện đặt dụng cụ tử cung
50.000
Điều 2. Giao Sở Y tế làm việc với Sở Tài chính để trình UBND thành phố phê
duyệt bổ sung phần chênh lệch kinh phí thực hiện mức chi bồi dưỡng theo Điều 1,
Quyết định này kể từ ngày 01/7/2012 đến ngày 31/12/2012; đồng thời, bố trí kinh phí
thực hiện vào dự toán chi ngân sách ngay từ đầu năm kể từ năm 2013 trở đi.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký. Huỷ bỏ Quyết định
số 3735/QĐ-UB ngày 07 tháng 10 năm 1997 của UBND thành phố Đà Nẵng.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế
và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./.
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