
 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 5   năm 2020 

Về việc lấy ý kiến hướng dẫn thực  

hiện Nghị định số 76/2019/NĐ-CP 

 (lần 2) 

 

Kính gửi:  

- Sở Nội vụ; 

- Ban Dân tộc tỉnh. 

 

Ngày 13/05/2020, Sở Tài chính có công văn số 1149/STC-NS lấy ý kiến 

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 76/2019/NĐ-CP. Tuy nhiên, đến nay chưa 

nhận được ý kiến đóng góp của Sở Nội vụ. 

Nhằm để hướng dẫn các địa phương thực hiện Nghị định số 76/2019/NĐ-

CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ. Sở Tài chính dự thảo 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 theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 

của Chính phủ (đính kèm). 

Do Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì hướng dẫn thực hiện Nghị định số 

76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ tại địa phương. Do đó, đề nghị 

Sở Nội vụ nghiên cứu kỹ và cho ý kiến nội dung dự thảo Hướng dẫn của Sở Tài 

chính để đảm bảo tính thống nhất và đúng quy định của pháp luật đối với hướng 

dẫn chính sách này giữa hai cơ quan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đặc biệt là 

hướng dẫn chế độ Nghị định 76/2019/NĐ-CP đối với các ấp, khóm sau khi sáp 

nhập theo Nghị quyết số 157/NQ-HĐND ngày 15/10/2019 của HĐND tỉnh1 (hiện 

nay các địa phương đang vướng mắc). 

Ý kiến đóng góp hoặc không có ý kiến đóng góp đề nghị Quý Cơ quan 

gửi về Sở Tài chính trước ngày 26/5/2020 để làm cơ sở ban hành, đồng thời gửi 

file điện tử theo địa chỉ email: ngansachtravinh@gmail.com. 

Rất mong nhận được góp ý của Quý Cơ quan./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên;  
- UBND tỉnh (b/c); 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT,  NS  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Phương 

 

 

                                                 
1 Vướng mắc được nêu tại Công văn số 4887/UBND-NC ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh về việc xin ý kiến 

hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với các ấp đặc biệt khó khăn sau khi sáp nhập; Khoản 3, Công văn số 

271/STC-NS ngày 5/02/2020 của Sở Tài chính vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 

8/10/2019 của Chính phủ gửi Bộ Nội vụ. 
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