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Số: 4096 /VP-THCB Lạng Sơn, ngày  07 tháng 10 năm 2019 
V/v giải đáp câu hỏi của công dân 
trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh  

 

 
 

Kính gửi: 
 

 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Y tế; 
- UBND huyện Hữu Lũng. 

 

Văn phòng UBND tỉnh nhận được câu hỏi của công dân, gửi qua chuyên 
mục Hỏi đáp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, hỏi về nội dung liên quan đến 
chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách ưu đãi đối với cán bộ, viên chức y tế, giáo 
viên công tác tại vùng khó khăn. 

Căn cứ Khoản 8, Điều 6 về Nguyên tắc cung cấp, tiếp nhận thông tin và 
Khoản 8, Điều 7 về Thời hạn cung cấp, xử lý, liên kết thông tin tại Quy chế hoạt 
động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định 
số 773/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh kính 
chuyển nội dung hỏi của công dân và đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, 
UBND huyện Hữu Lũng xem xét, giải đáp; gửi nội dung giải đáp về Văn phòng 
UBND tỉnh (Trung tâm Tin học - Công báo) trước ngày 15/10/2019 để kịp thời 
tổng hợp, trả lời công dân theo quy định. 

(Nội dung chi tiết câu hỏi của công dân gửi kèm theo Công văn này). 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, UBND 
huyện Hữu Lũng quan tâm phối hợp thực hiện./. 
  

Nơi nhận: 
- Như  trên; 
- C,PVP UBND tỉnh; 
- Phòng NC, KTN, KG-VX; 
- Lưu: VT, THCB (TPL).          

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều    
 



Câu hỏi của công dân 
(Kèm theo Công văn số:        /VP-THCB, ngày      /10/2019 của  

Văn phòng UBND tỉnh) 
 

1. Nội dung gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư giải đáp 

Họ và tên người hỏi: Ngọc Anh  

Địa chỉ email: doanhnghieptunhanngocanh2017@gmail.com   

     Nội dung câu hỏi: Chính sách ưu đãi đầu tư 

 Công ty tôi đang tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh 
trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh và muốn biết hiện tại tỉnh 
mình đang có những chính sách khuyến khích, ưu đãi hỗ trợ như thế nào cho 
lĩnh vực này? Nếu có thể, vui lòng cho chúng tôi xin thông tin. Rất mong nhận 
được phản hồi sớm của Quý Cơ quan.Trân trọng cảm ơn. 



2. Nội dung gửi Sở Y tế giải đáp 

Họ và tên người hỏi: Nguyễn Thị Kiên 

Địa chỉ email: tramytexathaibinh@gmail.com 

Địa chỉ:  Bản Mục, xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn  

     Nội dung câu hỏi: Chính sách ưu đãi đối với cán bộ, viên chức y tế 

 Chúng tôi là: cán bộ chuyên trách  Dân số- kế hoạch hóa gia đình ( nay là 
viên chức trạm y tế hiện công tác tại trạm y tế xã vùng 3 có điều kiện kinh tế xã 
hội đặc biệt khó khăn từ ngày 11/4/2011) của huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 
gồm 08 xã: Bắc Xa, Kiên Mộc, Bính Xá, Châu Sơn, Bắc Lãng, Đồng Thắng, 
Thái Bình, Lâm Ca. 

Theo chúng tôi được biết thì cán bộ Dân số- kế hoạch hóa gia đình cấp xã 
của các huyện khác trong tỉnh là huyện Bình Gia, Văn Lãng, Cao lộc, Tràng 
Định….. được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề là 70%, còn ở huyện Đình lập thì lại 
hưởng mức ưu đãi nghề là 30%. Như vậy chế độ chính sách trong cùng một tỉnh 
lại khác nhau; 

Theo thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC, ngày 
22/3/2010 của Bộ Y Tế- Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghị 
định số 64/2009/NĐ-CP, ngày 30 tháng 7 năm 2009 của chính phủ về chính 
sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện khó khăn, theo  
khoản 4 Điều 1 của thông tư này thì cán bộ dân số - kế hoạch hóa gia đình được 
hưởng mức phụ cấp là 70 %. 

Sau đó chúng tôi nhiều lần có ý kiến với kế toán Trung tâm y tế Đình Lập 
thì  cho đến 01/4 /2019 chúng tôi đã được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo nghị 
định số 64/2009/NĐ-CP( ngày 30 tháng 7 năm 2009), và được trả lời rằng chúng 
tôi sẽ được truy lĩnh từ tháng 8/2017 đến tháng 3 năm 2019; chúng tôi thiết nghĩ 
rằng ở các huyện khác họ được hưởng ưu đãi nghề theo nghị định số 64 từ khi 
mới bắt đầu đi làm, còn  với chúng tôi thời gian trước từ ngày 11/4/2011 đến 
tháng 7/ 2017 thì lại không được hưởng là vì sao? 

Nay chúng tôi muốn hỏi là: Số thời gian chưa được hưởng phụ cấp ưu đãi 
theo nghị định 64/2009/NĐ-CP chúng tôi còn được hưởng nữa không? Nếu 
được thì chúng tôi cần làm thủ tục gì không? 



3. Nội dung gửi UBND huyện Hữu Lũng  

Họ và tên người hỏi: Triệu Ngọc Hà 

Địa chỉ email: ngochals8989@gmail.com 

Địa chỉ:  Khu Tân Mỹ 1, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng 
Sơn  

     Nội dung câu hỏi: Trợ cấp lần đầu đối với giáo viên công tác tại vùng 
đặc biệt khó khăn 

 Tôi nhận công tác tại trường Tiểu học xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng 
ngày 1/12/2011 đến nay. Tháng 12 năm 2013 xã Quyết Thắng nơi tôi công tác 
được Chính phủ công nhận là xã vùng kinh tế đặc biệt khó khăn (vùng 3) vậy 
cho tôi hỏi tôi có được hưởng chính sách trợ cấp lần đầu không? Vì theo Nghị 
định 116 của Chính phủ quy định thì cán bộ công chức nhận công tác từ ngày 
1/3/2011 trở về đây khi nhận công tác sẽ được hưởng chế độ này ngay. Trường 
hợp của tôi khi nhận công tác thì xã không nằm trong diện vùng 3 nhưng từ năm 
2013 tới nay thì thuộc diện vùng 3 và theo Nghị định 116 tôi thấy mình nằm 
trong diện Nghị định có hiệu lực mà hiện tại nhà trường không làm chế độ cho 
tôi và nói rằng thời gian tôi nhận công tác xã không phải xã vùng 3 và thời điểm 
tôi vào là không được hưởng như vậy có đúng không? Tôi rất mong nhận được 
câu trả lời của chương trình. 
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