
SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ TX VĨNH CHÂU     Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

        Số:          /TTYT-BC            Vĩnh Châu, ngày       tháng        năm 2022 
 

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 

gửi đến kỳ hợp thứ 7 của HĐND 

nhiệm kỳ 2021-2026 về việc thực hiện 

chính sách đối với người lao động công 

tác ở vùng KT-XH đặc biệt khó khăn 

năm 2020-2021 xã Lai Hòa 

 

 

       

 

     Kính gửi: -UBND thị xã Vĩnh Châu. 

 

 

Căn cứ công văn số 3166/UBND-NCTH ngày 28/11/2022 V/v phân công 

các ngành trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ hợp thứ 7 của HĐND 

nhiệm kì 2021-2026 

Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu báo cáo như sau: 

1. Về việc chi trả chế độ chính sách đối với người lao động công tác ở 

vùng KT-XH đặc biệt khó khăn năm 2020 tại các Trạm Y tế đóng trên địa bàn 

xã Lai Hòa.  

- Căn cứ nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 V/v chế độ chính 

sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang 

công tác ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn; Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28/4/2017 V/v phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu 

vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2016-2020.  

- Theo 02 căn cứ trên Trạm Y tế đóng trên địa bàn ấp thuộc quyết định số 

582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 năm 2020 thuộc diện được hưởng chế độ chính 

sách ấp theo NĐ số 76/2019/NĐ-CP. Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu đã lập dư 

toán kinh phí gửi về cơ quan cấp trên xin kinh phí chi trả trong năm 2022. 

2. Về việc chi trả chế độ chính sách đối với người lao động công tác ở 

vùng KT-XH đặc biệt khó khăn năm 2021 tại các Trạm Y tế đóng trên địa bàn 

xã Lai Hòa. 

- Căn cứ theo quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 thay thế QĐ 

số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 thì Trạm Y tế đóng trên địa bàn xã Lai Hòa 

thuộc ấp đặc biệt khó khăn từ ngày ấp vào giai đoạn ấp ĐBKK ngày 16/9/2021 

Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu đã xây dựng dự toán kinh phí trình cơ quan 

cấp trên chi trả chế độ chính sách trong năm 2022. 



Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi 

đến kỳ hợp thứ 7 của HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 về việc thực hiện chế độ 

chính sách đối với người lao động thuộc các Trạm Y tế đóng trên địa bàn xã Lai 

Hòa trong năm 2020 và 2021 như trên để HĐND-UBND thị xã biết và trả lời cử 

tri theo qui định./. 
 

 

Nơi nhận:                   GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCKT. 

 

 

 

 

               Vương Văn Quang 
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