
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /VP-NC 
Lạng Sơn, ngày         tháng 3 năm 2020 

V/v thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi 

đối với giáo viên công tác ở vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn trong thời gian nghỉ hưởng 

trợ cấp BHXH theo quy định 

 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ. 

 

Thực hiện Công văn số 1510/BNV-TL ngày 24/3/2020 của Bộ Nội vụ về 

việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên công tác ở vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trong thời gian nghỉ hưởng trợ cấp 

BHXH theo quy định, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

có ý kiến như sau: 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, 

tham mưu cho UBND tỉnh triển khai, thực hiện các quy định tại 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 hướng 

dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn trên. Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét 

những nội dung vượt thẩm quyền. 

(Công văn số 1510/BNV-TL gửi kèm theo trên Ioffice). 

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh để Sở Nội vụ thực hiện./. 

Nơi nhận: CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 

- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các phòng: KGVX, KTTH, TH; 

- Lưu: VT, NC(HXĐ). 
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