
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Số:             /SGDĐT-TCHC V/v Đánh giá xếp loại công chức, 

V/v trả lời về chế độ phụ cấp thu hút 

đối với viên chức. 

          Ninh Thuận, ngày        tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

 Nhận được Công văn số 187/STTTT-TTCNTTTT ngày 21/01/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc trả lời ý kiến phản ánh của ông (bà) Phương Thảo; 

 Căn cứ 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, Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau: 

1. Đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp thu hút quy định tại Điều 2 Nghị 

định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ: “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 (sau đây 

gọi chung là cấp xã) và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (bao gồm 

cả trường hợp điều động, biệt phái, luân chuyển và không phân biệt người địa 

phương với người nơi khác đến) 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”; 

2. Phụ cấp thu hút được quy định tại Điều 4 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP 

ngày 08/10/2019 của Chính phủ: “Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này 

được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương 

do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp 

chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời 

gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

không quá 05 năm (60 tháng).”. 

Đề nghị ông (bà) Phương Thảo liên hệ trực tiếp với cơ sở giáo dục nơi bà 

đã công tác để được giải quyết độ theo quy định hiện hành. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến trả lời để Sở Thông tin và Truyền thông 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận:            GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                                                                     

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TC-HC.             
 

 

               Nguyễn Huệ Khải 
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