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Kính gửi: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh 

 

Sở Nội vụ nhận được Công văn số 08/BBT-TTCB ngày 03 tháng 8 năm 2021 

của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh về việc chuyển ý kiến công dân hỏi về 

hưởng trợ cấp lần đầu; nội dung như sau: 

Họ tên: Phan Hửu Trí 

Email: tricntt2@gmail.com  

Địa chỉ: ấp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh  

Nội dung câu hỏi:  

Trường hợp 1: Từ tháng 9/2005 đến tháng 8/2020, cô Diệp Hoàng Bích công 

tác tại trường THCS Hoà Ân. Trong quá trình công tác tại trường từ tháng 9/2005 

đến tháng 12/2010, Trường THCS Hoà Ân nằm trong vùng có điều kiện kinh tế xã hội  

đặc biệt khó khăn. Theo Nghị định số 35/2001/NĐ-CP về chính sách đối với nhà 

giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt ở vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì cô Bích đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp lần đầu 

chưa?  

Đến tháng 9/2020, cô Bích có chuyển công tác về công tác ở trường THCS 

Tam Ngãi tại ấp Ngọc Hồ (trường đang trong vùng kinh tế khó khăn theo Quyết định 

582). Vậy cô Bích có hưởng được chế độ trợ cấp lần đầu theo Nghi định 76 không?  

Trường hợp 2: Từ tháng 11/2002 đến tháng 11/2020, thầy Huỳnh Văn Quân 

công tác tại trường THCS Phong Thạnh. Trong thời gian đó, từ tháng 10/2013 đến 

tháng 11/2020, trường THCS Phong Thạnh nằm trong vùng kinh tế đặc biệt khó 

khăn. Vậy theo Nghị định 116, thầy Quân có đủ điều kiện nhận trợ cấp lần đầu chưa? 

 Đến tháng 12/2020, thầy Quân chuyển đến trường THCS Tam Ngãi tại ấp 

Ngọc Hồ (trường đang trong vùng kinh tế khó khăn theo Quyết định 582). Vậy thầy 

Quân có được hưởng trợ cấp lần đầu hay không? 

Về vấn đề này, Sở Nội vụ có ý kiến như sau: 

1. Việc xác định đối tượng, điều kiện, kiểm tra, thẩm định hồ sơ và thực hiện 

chi trả các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm 

việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè 

được thực hiện ở thời điểm các văn bản quy định có liên quan có hiệu lực thi hành và 

thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè và các 

cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè theo 

quy định. 
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Do đó, Sở Nội vụ đề nghị ông (bà) Phan Hửu Trí hướng dẫn bà Diệp Hoàng 

Bích và ông Huỳnh Văn Quân liên hệ đến Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè để được 

giải đáp, hướng dẫn việc thực hiện cụ thể, chính xác đối với từng trường hợp. 

2. Sở Nội vụ xin cung cấp một số nội dung có liên quan đến trợ cấp lần đầu đối 

với cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn, xin gửi đến ông (bà) Phan Hửu Trí để nghiên cứu, tham khảo như sau: 

a) Về đối tượng và điều kiện được hưởng trợ cấp lần đầu tại thời điểm năm 

2005 đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng 

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo Điều 10 Nghị định 

số 35/2001/NĐ-CP1 và khoản 1 Mục VI Thông tư liên tịch số 11/2002/TTLT-

BGDĐT-BTCCBCP-BTC-BLĐTBXH2, theo đó, nhà giáo (kể cả những người mới 

tốt nghiệp được cấp có thẩm quyền tuyển dụng và bố trí công tác) được luân chuyển 

đến công tác tại các cơ sở giáo dục ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn thì được hưởng trợ cấp lần đầu và Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm 

tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở. 

Cách tính hưởng các chế độ phụ cấp theo quy định tại Nghị định số 

35/2001/NĐ-CP (được sửa đổi tại khoản 6 Điều 12 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP3). 

Bên cạnh đó, Nghị định số 35/2001/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 

61/2006/NĐ-CP4; Thông tư liên tịch số 11/2002/TTLT-BGDĐT-BTCCBCP-BTC-

BLĐTBXH đã được bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-

BTC5. 

b) Về nguyên tắc áp dụng; chế độ trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP6, Nghị 

định 76/2019/NĐ-CP7 (Nghị định 76/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 116/2010/NĐ-

CP): 

                                        
1 Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2001 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ 

quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 
2 Thông tư liên tịch số 11/2002/TTLT-BGDĐT-BTCCBCP-BTC-BLĐTBXH ngày 27 tháng 3 năm 2002 của liên 

tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ), Bộ Tài chính, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2001 của Chính 

phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 
3 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, 

công chức, viên chức và lực lượng vũ trang . 
4 Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ 

quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 
5 Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của 

Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 
6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, 

viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn. 
7 Nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 c ủa Chính phủ quy định về chính sách đối với cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương tỏng lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 
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- Nguyên tắc áp dụng chính sách trợ cấp được thực hiện theo quy định tại Điều 

3 Nghị định 116/2010/NĐ-CP (kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2011 đến ngày 31 tháng 11 

năm 2019) và khoản 1 Điều 3 Nghị định 76/2019/NĐ-CP (kể từ ngày 01 tháng 12 

năm 2019 đến nay); theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đối 

tượng áp dụng của chính sách quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP, Nghị định 

76/2019/NĐ-CP nếu cũng đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của 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 trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định 

116/2010/NĐ-CP (kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2011 đến ngày 31 tháng 11 năm 2019) 

và Điều 6 Nghị định 76/2019/NĐ-CP (kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019 đến nay).  

Như vậy, căn cứ quy định về nguyên tắc áp dụng thì trường hợp giáo viên đã được 

hưởng chế độ trợ cấp lần đầu theo Điều 10 Nghị định số 35/2001/NĐ-CP hoặc theo 

Điều 10 Nghị định số 61/2006/NĐ-CP thì không được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu 

theo Điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP hoặc theo Điều 6 Nghị định 76/2019/NĐ-CP 

và ngược lại. 

 - Để thuận lợi và có sự thống nhất trong tổ chức thực hiện Nghị định 

116/2010/NĐ-CP, Nghị định 76/2019/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính 

đã có các văn bản hướng dẫn: Hướng dẫn số 34/HD-STC ngày 12 tháng 10 năm 

2016; Hướng dẫn số 33/HD-STC ngày 14 tháng 6 năm 2019; Hướng dẫn số 63/HD-

STC ngày 24 tháng 6 năm 2020 và Công văn số 1560/STC-NS ngày 29 tháng 6 năm 

2021 (các văn bản này đã được triển khai đến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh).  

Sở Nội vụ có ý kiến phúc đáp đến Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh để 

trả lời cho công dân; đồng thời gửi đến các cơ quan có liên quan để biết, thực hiện 

theo thẩm quyền, đúng quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- GĐ, các PGĐ Sở Nội vụ; 
- Sở Tài chính; 
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 
- Ban Dân tộc tỉnh; 
- CT. UBND huyện Cầu Kè; 
- Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Cầu Kè; 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cầu Kè; 
- Lưu: VT, CCVC. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Bùi Văn Bình 
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