
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  11  năm 2021 

V/v hướng dẫn vùng có điều kiện đặc biệt 
khó khăn áp dụng chính sách theo Nghị 

định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ 

 

 

Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

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 Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. 

Sở Tài chính nhận được Công văn số 98/PTC-KH ngày 12/10/2021 của 
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Duyên Hải về việc thực hiện chế độ Nghị 

định số 76/2019/NĐ-CP; Công văn số 231/PTC-KH ngày 21/10/2021 của Phòng 
Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Thành về việc xin ý kiến hướng dẫn đối với 
thực hiện chính sách theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP; Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP và Nghị định số 76/2019/NĐ-CP; 

Trên cơ sở trao đổi, thống nhất giữa các cơ quan: Ban Dân tộc tại Công 

văn số 605/BTC-CSDT ngày 27/10/2021; Sở Nội vụ tại Công văn số 
1726/SNV-XDCQCTTN ngày 29/10/2021. Sở Tài chính hướng dẫn vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn áp dụng chính sách theo Nghị định 
số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ thực hiện như sau: 

1. Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng: 

- Xã khu vực III theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

-  Ấp, khóm đặc biệt khó khăn thuộc Xã khu vực I, II theo Quyết định số 

612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. 

2. Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không được 

hưởng: 

Theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ “Các xã khu vực III, khu vực II đã được phê duyệt tại 
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Quyết định này nếu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định 
là xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực III, khu 

vực II kể từ ngày Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn 
nông thôn mới có hiệu lực”. 

Như vậy, Xã khu vực III tại Quyết định số 861/QĐ-TTg nếu được công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I. Do đó, trường 
hợp xã khu vực III đã được công nhận xã nông thôn mới thì ấp, khóm đặc biệt 

khó khăn thuộc xã khu vực III theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 
16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc sẽ không được hưởng 

chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ kể 
từ ngày Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn 

mới có hiệu lực. 

Ví dụ: Đến nay thì 15 xã khu vực III của tỉnh Trà Vinh phê duyệt tại 

Quyết định 861/QĐ-TTg thì có 05 xã đã được công nhận xã nông thôn mới là xã 
Song Lộc, huyện Châu Thành (Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 

của UBND tỉnh); xã Đa Lộc, huyện Châu Thành (Quyết định số 2256/QĐ-
UBND ngày 12/10/2021); xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành (Quyết định số 

2257/QĐ-UBND ngày 12/10/2021); xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải (Quyết định 
số 710/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh); xã Hiệp Hòa, huyện Cầu 
Ngang (Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh).  

Như vậy, ấp, khóm đặc biệt khó khăn thuộc 05 xã: Song Lộc, Đa Lộc, 
Hòa Lợi, Ngũ Lạc, Hiệp Hòa theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 

16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc sẽ không được hưởng 
chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ kể 

từ ngày Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn 
mới có hiệu lực. 

Đề nghị các Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, 

quán triệt các chế độ, chính sách và tổ chức thực hiện kịp thời, đủ, đúng theo 
quy định. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề 

nghị phản ánh đến Sở Tài chính để phối hợp Sở Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh và các 
cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Phòng TC-KH các huyện, TX, TP; 
- Trang TTĐT của Sở; 
- Phòng TC-HCSN; 
- Lưu: VT, NS. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Tiêu Thanh Tân 
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