
 UBND TỈNH TRÀ VINH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ TÀI CHÍNH   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

   

 Số:          /STC-NS                 Trà Vinh, ngày     tháng  12   năm 2019 

V/v phúc đáp ý kiến công dân về  

 chính sách theo Nghị định số  

 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 

  của Chính phủ 

Kính gửi: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh. 

Sở Tài chính nhận được Công văn số 23/BBT ngày 17/12/2019 của Ban 

Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh về việc chuyển ý kiến công dân 

hỏi về việc đối tượng hưởng trợ cấp theo Nghị định số 76/2019. 

Căn cứ Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về 

chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người 

hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn.  

Qua xem xét Thư của ông Thạch Quốc Thắng, địa chỉ: ấp Long Trường, 

xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Sở Tài chính có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 

của Chính phủ “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung 

ướng đến xã, phường, thị trấn... đang công tác và đến công tác ở vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” 

Theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 

của Chính phủ “Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này khi nhận công tác 

lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn được hưởng trợ cấp như sau: 

1. Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác 

ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn...” 

Theo Thư của ông trình bày: tháng 7/2016 đến công tác tại trường tiểu 

học Tân Hiệp A thuộc vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (chưa đủ 05 năm 

để hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP), sau 

ngày 01/12/2019 vẫn đang công tác tại vùng đặc biệt khó khăn (không có 

chuyển công tác). Đối chiếu với các quy định trên thì ông được hưởng trợ cấp 

lần đầu theo quy định khoản 1, Điều 2, Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 

8/10/2019 của Chính phủ. 

 

 



Trên đây là ý kiến của Sở Tài chính gửi Ban Biên tập cổng thông tin điện 

tử tỉnh Trà Vinh để phúc đáp đến công dân được rõ./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT,  NS  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Phương 
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