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HỎI - ĐÁP 

                Ninh Thuận, ngày       tháng 10 năm 2021 

 

 
          Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

Tiếp nhận Công văn số 3097/STTTT-TTCNTTTT ngày 27/10/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông - về việc trả lời trên chuyên mục HỎI - ĐÁP; 

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi của bà Cao Thị Thùy Dung tại Công văn số 

3097/STTTT-TTCNTTTT nêu trên và căn cứ các quy định pháp luật hiện hành có 

liên quan; Sở Nội vụ có ý kiến trả lời như sau: 

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 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 và tại điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị định 

số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp 

đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người 

nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập: “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”; 

Trên cơ sở đó, đề nghị cá nhân liên hệ với bộ phận có chức năng thuộc cơ 

quan, đơn vị đang công tác để rà soát - đối chiếu và giải quyết chế độ, chính sách 

đối với cá nhân đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp 

với tình hình thực tế. 

- Về chế độ trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn; qua đối chiếu với quy định hiện hành, cá nhân thuộc đối 

tượng áp dụng để hưởng chế độ trợ cấp nêu trên – theo quy định tại Điều 6 Nghị 

định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ. 

 Trên đây là nội dung trả lời trong chuyên mục HỎI - ĐÁP trên Cổng Thông 

tin điện tử tỉnh Ninh Thuận; Sở Nội vụ xin chuyển đến Sở Thông tin và Truyền 

thông để phối hợp trả lời cho cá nhân theo quy định. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trung tâm CNTTTT-Sở TTTT; 

- Lưu: VT, QLNS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Trần Hải 
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