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�Y BAN NHÂN DÂN 
T�NH NA� ��NH 

 
S�:       /2022/��-UBND 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A ���T NAM 
��c l�p - T� do - H�nh phúc 

 
�a� ��nh, ngày     tháng 7 n�� 2022 

 
 

QUY�T ��NH 
V� vi�c quy ��nh quy trình xét ch�n, h�p ��ng trách nhi�m ��i v�i  

c�ng tác viên dân s� trên ��a bàn t�nh Na� ��nh 
 

�Y BAN NHÂN DÂN T�NH NA� ��NH 

C�n c� Lu�t T� ch�c chính quy�n ��a ph��ng ngày �� tháng � n�� 20�5; Lu�t 
s�a ��i, b� sung m�t s� �i�u c�a Lu�t T� ch�c Chính  ph� và Lu�t T� ch�c chính 
quy�n ��a ph��ng ngày 22 tháng �� n�� 20�9; 

C�n c� Th�ng t� s� 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 c�a B� Y t� quy ��nh 
tiêu chu�n, nhi�m v� c�a c�ng tác viên dân s�; 

Th�o �� ngh� c�a S� Y t� t�nh �a� ��nh t�i T� trình s� 141/TTr-SYT ngày 
12/7/2022 và ý ki�n c�a S� T� pháp t�i Báo cáo th�� ��nh s� 841/BC-STP ngày 
07/7/2022 v� vi�c quy ��nh quy trình xét ch�n, h�p ��ng trách nhi�� ��i v�i c�ng 
tác viên dân s� trên ��a bàn t�nh �a� ��nh. 

QUY�T ��NH: 

�i�u 1. Quy ��nh quy trình xét ch�n, h�� ��ng trách nhi�m ��i v�i c�ng tác 
viên dân s� trên ��a bàn t�nh �am ��nh nh� sau� 

1. Tiêu chu�n tuy�n ch�n và� �àm c�ng tác viên dân s�: ��ng tác viên dân s� 
�h�i �á� �ng �� các tiêu chu�n th�� quy ��nh t�i �i�u 2 Thông t� s� 02/2021/TT- 
BYT ngày 25/01/2021 c�a B� Y t� quy ��nh tiêu chu�n, nhi�m v� c�a c�ng tác viên 
dân s�. 

2. �uy trình tuy�n ch�n c�ng tác viên dân s�: 

a) Tr�m Y t� x�� �h��ng� th� tr�n �sau �ây g�i chung �à Tr�m Y t� x�� ch� trì, 
�h�i h�� v�i cán b� �àm công tác dân s�� gia �ình và tr� �m c�� x�� Tr��ng ban công 
tác m�t tr�n� Tr��ng thôn �x�m), t� dân �h� ��a ch�n ng��i �� tiêu chu�n th�� �h��n 
� �i�u này� bá� cá� �y ban nhân dân c�� x��  

b) Trên c� s� �� ngh� c�a Tr�m Y t� x�� �y ban nhân dân c�� x� ��� �� ngh� 
tuy�n ch�n c�ng tác viên dân s� c�a ��a �h��ng mình, trình Trung tâm Y t� c�� huy�n�  

c) Trung tâm Y t� c�� huy�n t�ng h�� danh sách �� ngh�, bá� cá� �y ban nhân 
dân c�� huy�n �qua �h�ng Y t� c�� huy�n�, ��ng th�i trình �iám ��c �� Y t� x�m 
xét� �hê duy�t danh sách nh�ng ng��i ���c tuy�n ch�n và� �àm c�ng tác viên dân s�. 

3. ��� ��ng trách nhi�m v�i c�ng tác viên dân s�. 

Trên c� s� danh sách nh�ng ng��i ���c tuy�n ch�n và� �àm c�ng tác viên dân 
s� d� �iám ��c �� Y t� �hê duy�t� Trung tâm Y t� c�� huy�n th�c hi�n �� h�� 
��ng trách nhi�m v�i c�ng tác viên dân s� th�� quy ��nh c�a B� �u�t �a� ��ng� 
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�����2. ��y�t ��nh này c� hi�� ��c thi hành t� ngày 10/8/2022. 

�����3. Chánh ��n �h�ng ���� t�nh ��� ��nh, �iá� ��c các ��� � t�, ��i 
��, Tài chính; Ch� t�ch ���� các h�y�n, thành �h�; th� t���ng các c� ���n, ��n �� 
c� �i�n ���n ch�� t�ách nhi�� thi hành ��y�t ��nh này��� 

��������� 
- ��n �h�ng Chính �h�; 
- B� Y t�; 
- B�  N�i v�; 
- B� T� �há� (C�c KTrVBQPPL); 
- TT. T�nh �y; TT. ���� t�nh; 
- �oàn ��i bi�u Qu�c h�i t�nh; 
- Ch� t�ch, các PCT UBND t�nh; 
- �h� �i�u 3; 
- Công báo t�nh, C�ng TT�T t�nh; 
- ���� �P�, VP7, VP8. 
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