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Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Thành 

 

Sở Tài chính nhận được Tờ trình số 189/TTr-PTCKH ngày 24/6/2021 của 

Phòng TC-KH huyện Châu Thành về việc xin chủ trương trợ cấp chuyển vùng 

đối với giáo viên - nhân viên thuộc các xã đã được công nhận xã loại I và xã loại 

III nhưng đã được công nhận xã nông thôn mới theo Quyết định số 861/QĐ-TTg 

ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

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; 

Căn cứ Hướng dẫn số 63/HD-STC ngày 24/6/2020 của Sở Tài chính 

hướng dẫn về việc thực hiện 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; 

Căn cứ Công văn số 1560/STC-NS ngày 29/6/2021 của Sở Tài chính về 

việc thực hiện các chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 

08/10/2019 của Chính phủ. 

Qua nghiên cứu Tờ trình số Tờ trình số 189/TTr-PTCKH ngày 24/6/2021 

của Phòng TC-KH huyện Châu Thành. Sở Tài chính có ý kiến như sau: 

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

của Chính phủ quy định “Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang 

công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác 

được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn) thì được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian 

thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do cơ 

quan, tổ chức, đơn vị quản lý trả lương trước khi chuyển công tác hoặc khi nghỉ 

hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng 

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) chi trả”. 



Nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được xác định như sau: địa bàn 

thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định 

582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã ra khỏi vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 

4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ hoặc các xã khu vực III đã được phê duyệt 

tại Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nếu được công nhận đạt 

chuẩn nông thôn mới. 

Như vậy, đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 76/2019/NĐ-CP đang 

công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác 

được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn) thì được hưởng trợ cấp theo Điều 8, Nghị định 

76/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 

Trên đây là ý kiến của Sở Tài chính phúc đáp Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Châu Thành biết để thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở Nội vụ; 

- UBND huyện Châu Thành; 

- Phòng TC-KH các huyện, TX, TP; 

- Ban Giám đốc; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, NS. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Tiêu Thanh Tân 
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