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Chư Sê, ngày 05 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO
Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo
là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số theo
Nghị định số 39/2015/NĐ-CP, từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/9/2020

Thực hiện chế độ báo cáo hàng năm theo Thông tư liên tịch số
07/2016/TTTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/4/2016 quy định chi tiết Nghị
định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ
trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính
sách dân số, Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê báo cáo việc thực hiện chính sách
hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng
chính sách dân số trên địa bàn huyện từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/9/2020
như sau:
1. Tổng số đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ trên địa bàn đã
nhận kinh phí hỗ trợ: 04 đối tượng, trong đó phân theo các nhóm đối
tượng được hỗ trợ: thuộc nhóm 1, Nghị định 39/2015/NĐ-CP là sinh một
hoặc hai con.
2. Tổng số tiền hỗ trợ: 8.000.000 đồng, (Bằng chữ: Tám triệu đồng
chẵn), trong đó, ngân sách Trung ương: 0; ngân sách địa phương :
8.000.000 đồng.
3. Tổng số đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đã nhận tiền
nhưng vi phạm cam kết không sinh thêm con trái với chính sách dân số: 03
người.
4. Tổng số tiền thu hồi: 6.000.000 (Bằng chữ: Sáu triệu đồng chẵn).
(có biểu mẫu kèm theo)
5. Nguyên nhân vi phạm cam kết không sinh thêm con trái với chính sách
dân số: sinh con thứ ba.
6. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện: do trình độ nhận
thức của người đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế nên công tác tuyên
truyền, vận động còn gặp nhiều khó khăn; rất nhiều đối tượng không chịu
nhận do sợ vi phạm không có tiền trả lại nên số đối tượng nhận chế độ rất ít.
7. Đề xuất, kiến nghị: quá trình thu hồi kinh phí khi vi phạm rất khó khăn,
nên cần có những giải pháp hiệu quả hơn.

Trên đây là báo cáo hàng năm theo Thông tư liên tịch số 07/2016/TTTLTBYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/4/2016 Quy định chi tiết Nghị định số
39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ cho
phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách
dân số trên địa bàn huyện Chư Sê./.
Nơi nhận:
- CCDS – KHHGĐ tỉnh Gia Lai;
- CT, các PCT UBND huyện;
- TTYT huyện;
- LĐ VP HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT, VX.
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