
  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     năm 2020 
 

V/v phúc đáp đơn yêu cầu của bà Sơn Thị Thúy An 

đối với chính sách Nghị định số 76/2019/NĐ-CP 

 ngày 8/10/2019 của Chính phủ 
 
 

Kính gửi: Bà Sơn Thị Thúy An - Trường Mẫu giáo Hòa Lợi, xã 

Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 

 

Sở Tài chính nhận được Đơn yêu cầu của bà Sơn Thị Thúy An - Trường 

Mẫu giáo Hòa Lợi, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 

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; 

Nội dung Đơn yêu cầu của bà Sơn Thị Thúy An như sau:  

Trường mẫu giáo Hòa Lợi thuộc ấp Qui Nông A xã Hòa Lợi (ấp đặc biệt 

khó khăn), có điểm lẻ ấp Trì Phong và Ấp Đa Hòa Nam (không thuộc ấp đặc biệt 

khó khăn). 

Năm học 2020-2021 tôi được phân công đến điểm lẻ ấp Trì Phong dạy lớp 

từ tháng 9 năm 2020. Nhưng không được hưởng trợ cấp một lần khi chuyển công 

tác khỏi vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, vì Phòng giáo dục và kế 

toán trường cho rằng tôi vẫn thuộc biên chế của trường Mẫu giáo điểm chính (ấp 

Qui Nông A) và không có chuyển công tác ra khỏi trường. Như vậy, khi tôi được 

phân công công tác đến ấp Trì Phong thì có được xem là chuyển ra khỏi vùng có 

kinh tế đặc biệt khó khăn hay không? 

Qua nghiên cứu, xem xét. Sở Tài chính có một số ý kiến phúc đáp 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”. 

Đối với trường hợp của Bà được phân công đến điểm lẻ ấp Trì Phong dạy 

lớp thì không được xem là chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn. Do đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo trả lời trường hợp của 

Bà không được hưởng trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều 

kiện kinh tế đặc biệt khó khăn theo Điều 8, Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của 

Chính phủ là đúng quy định. 

Trên đây là ý kiến của Sở Tài chính phúc đáp đến Bà Sơn Thị Thúy An - 

Trường Mẫu giáo Hòa Lợi, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh được 

rõ./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Phòng TC-KH huyện Châu Thành; 

- Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành; 

- Ban Giám đốc; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, NS. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Phương 
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