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Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thực hiện văn bản số 4346/VPUB-KTTH ngày 12/11/2020 của Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trả lời trên chuyên mục Hỏi – đáp (bà Trịnh
Thị Xoan).
Căn cứ Nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 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.
Sau khi xem xét văn bản của Văn phòng Ủy ban tỉnh gửi Sở Tài chính về
chuyên mục Hỏi – Đáp (bà Trịnh Thị Xoan huyện Bác Ái) hỏi với nội dung: Tôi
hiện đang làm giáo viên cho một trường học tại xã đặc biệt khó khăn của tỉnh
Ninh Thuận. Hộ khẩu tỉnh Ninh Thuận. Quê gốc Nam định. Công tác được 08
năm tại trường học của xã đặc biệt khó khăn, có hệ số khu vực là 0,2%. Vậy,
nếu tôi về quê Nam định theo chế độ nghỉ phép của giáo viên cụ thể là nghỉ hè
và nghỉ Tết nguyên đán thì có được hỗ trợ thanh toán chế độ tiền tàu xe khi về
quê hay không?.
Sở Tài chính có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày
08/10/2019 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 có quy định: Trong thời gian làm
việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đối tượng quy định
tại Điều 2 Nghị định này khi nghỉ hàng năm, nghỉ ngày lễ, tết, nghỉ việc riêng thì
ngoài tiền lương được hưởng theo quy định của pháp luật còn được thanh toán
tiền tàu xe đi và về thăm gia đình theo quy định.
Như vậy, theo quy định trên bà Trịnh Thị Xoan nếu thuộc đối tượng theo
quy định tại Điều 2 của Nghị định số 76/2019/NĐ-CP “Cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước,
tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến xã phường, thị trấn và người hưởng
lương trong lực lượng vũ trang đã được xếp lương theo bảng lương do cơ quan
có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định, đang công tác và đến công tác
ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…” thì được hỗ trợ thanh
toán tiền tàu xe đi và về theo đúng quy định hiện hành.
Mặt khác, theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 76/2019/NĐ-CP
ngày 08/10/2019 của Chính phủ có quy định: Cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang thuộc đối tượng

áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp
dụng chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ
được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó.
Về nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí hỗ trợ thanh toán chế độ tiền tàu xe
khi về quê được bố trí trong phạm vi dự toán chi ngân sách hàng năm được cấp
có thẩm quyền giao và nguồn thu hợp pháp được để lại theo chế độ quy định.
Sở Tài chính báo lại để UBND tỉnh biết triển khai thực hiện./.
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