UBND TỈNH TRÀ VINH

SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1477 /SNV-CCVC
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V/v trả lời ý kiến của công dân

Kính gửi: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh
Sở Nội vụ nhận được Công văn số 29/BBT ngày 28/9/2020 của Ban Biên
tập Cổng thông tin điện tử tỉnh về việc chuyển ý kiến công dân hỏi về hưởng trợ cấp
Nghị định số 76/2019/NĐ-CP1 (đính kèm văn bản).
Sau khi rà soát các nội dung có liên quan, Sở Nội vụ có ý kiến như sau:
1. Quá trình công tác của bà Kiên Thị Lệ Trinh, như sau:
- Công tác tại Trường tiểu học An Thạnh Nam thuộc xã An Thạnh Nam,
huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng kể từ ngày 13/12/2012 đến ngày 31/7/2015 (xã
An Thạnh An được xác định thuộc khu vực III theo Quyết định số 05/2007/QĐUBDT ngày 06/9/2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc công
nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển và Quyết
định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền
núi giai đoạn 2012 - 2015);
- Bà Kiên Thị Lệ Trinh được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác
đến Trường tiểu học Nguyệt Hóa thuộc ấp Xóm Trảng, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu
Thành, tỉnh Trà Vinh kể từ ngày 01/8/2015 và công tác tại đây đến ngày 01/10/2018
(giai đoạn 2012 - 2015, xã Nguyệt Hóa được công nhận là xã khu vực II, có 02 ấp
được công nhận đặc biệt khó khăn là áp Cổ Tháp A và ấp Cổ Tháp B theo Quyết
định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban Dân tộc. Xã Nguyệt Hóa được
công nhận là xã khu vực III theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III,
khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 2020).
- Từ ngày 02/10/2018, bà Kiên Thị Lệ Trinh được cấp có thẩm quyền quyết
định chuyển công tác đến Trường tiểu học Song Lộc A, xã Song Lộc, huyện Châu
Thành, tỉnh Trà Vinh và công tác tại đây cho đến nay (giai đoạn 2016 - 2020, xã

1 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.
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Song Lộc đã được công nhận thuộc xã khu vực III theo Quyết định số 582/QĐ-TTg
ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ).
2. Về chính sách trợ cấp lần đầu:
- Việc xem xét thực hiện chính sách trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng
đối với quá trình công tác, chuyển công tác của bà Kiên Thị Lệ Trinh theo quy định
tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP2, như sau: “Điều 6. Trợ cấp lần đầu và
trợ cấp chuyển vùng
Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở
lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau:
1. Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung;
2. Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được
trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng
trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình;
3. Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều
này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó
khăn.”.
- Căn cứ quy định trên và các văn bản hướng dẫn của Sở Tài chính về thực
hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong
lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn,
trường hợp của bà Kiên Thị Lệ Trinh được cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý như
sau:
+ Trường hợp sau khi tuyển dụng, trong quá trình công tác tại Trường tiểu
học An Thạnh Nam (thuộc xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng)
hoặc sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác đến Trường tiểu
học Nguyệt Hóa (thuộc ấp Xóm Trảng, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà
Vinh), bà Kiên Thị Lệ Trinh đã được chi trả chính sách trợ cấp theo Điều 6 Nghị
định số 116/2010/NĐ-CP thì không tiếp tục thực hiện việc chi trả chính sách trợ cấp
lần đầu khi bà Kiên Thị Lệ Trinh chuyển công tác từ Trường tiểu học Nguyệt Hóa
đến công tác Trường tiểu học Song Lộc A.
+ Trường hợp trong quá trình công tác (từ lúc được tuyển dụng đến nay), bà
Kiên Thị Lệ Trinh chưa được chi trả chính sách trợ cấp theo Điều 6 Nghị định số
116/2010/NĐ-CP thì khi cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác từ Trường
tiểu học Nguyệt Hóa đến công tác tại Trường tiểu học Song Lộc A, bà Kiên Thị Lệ
Trinh thuộc đối tượng được xem xét, chi trả chính sách trợ cấp theo Điều 6 Nghị
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Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và
người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
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định số 116/2010/NĐ-CP. Đề nghị bà Kiên Thị Lệ Trinh báo cáo, đề nghị Thủ
trưởng đơn vị nơi bà đang công tác để lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét,
giải quyết chính sách trợ cấp theo quy định.
Sở Nội vụ có ý kiến phúc đáp đến Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh
để trả lời cho công dân./.
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