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THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO 
(kèm theo Thông báo số 512/TB-UBND 

Ngày 25/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo) 

1. Các chế độ, chính sách của Trung ương  

a) Phụ cấp công vụ: Mức 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức 

vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm 

(theo quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ 

về chế độ phụ cấp công vụ).  

b) Phụ cấp đặc biệt: Mức 50% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp 

chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân 

hàm hiện hưởng đối với hạ sĩ quan, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang. Áp dụng 

tại Thông tư số 09/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ.  

c) Phụ cấp khu vực: Mức 0,7 lần so với mức lương cơ sở theo Quyết định 

số 32/2013/QĐ-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.  

2. Chế độ, chính sách của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

2.1 Áp dụng tại Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 06/3/2015 của 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành chính sách ưu đãi đối với công 

chức, viên chức, nhân viên công tác tại địa bàn huyện Côn Đảo, bao gồm:  

a) Phụ cấp công tác lâu năm đối với người đang công tác trên địa bàn Côn 

Đảo  

- Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ 

hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội tại huyện Côn Đảo.  

- Mức phụ cấp: Được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thực 

tế làm việc ở Côn Đảo, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn như sau:  

+ Mức 0,5 so với mức lương cơ sở áp dụng đối với người có thời gian 

thực tế làm việc ở Côn Đảo từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;  

+ Mức 0,7 so với mức lương cơ sở áp dụng đối với người có thời gian 

thực tế làm việc ở Côn Đảo từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;  

+ Mức 1,0 so với mức lương cơ sở áp dụng đối với người có thời gian 

thực tế làm việc ở Côn Đảo từ đủ 15 năm trở lên.  

b) Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng  

- Đối tượng: Các đối tượng được cơ quan có thẩm quyền điều động từ đất 

liền ra công tác tại địa bàn huyện Côn Đảo từ 03 năm trở lên đối với nữ và 05 

năm trở lên đối với nam, gồm: Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc 



theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của 

Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.  

- Mức trợ cấp: Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở.  

Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được 

trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng 

lương cơ sở cho hộ gia đình.  

Mức trợ cấp này chỉ thực hiện một lần trong cả thời gian công tác ở Côn 

Đảo, do đơn vị tiếp nhận đối tượng chi trả.  

c) Trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi Côn Đảo hoặc khi nghỉ 

hưu  

- Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ 

hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội tại huyện Côn Đảo 

có thời gian thực tế làm việc tại Côn Đảo từ đủ 10 năm trở lên (nếu thời gian 

công tác thực tế tại Côn Đảo đứt quãng thì được cộng dồn) thì được hưởng trợ 

cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi Côn Đảo hoặc khi nghỉ hưu.  

- Mức trợ cấp: Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Mỗi năm 

công tác thực tế tại Côn Đảo được trợ cấp bằng 1/2 tiền lương tháng hiện hưởng, 

bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp 

thâm niên vượt khung (nếu có) tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi Côn Đảo 

hoặc nghỉ hưu.  

Thời gian thực tế làm việc tại Côn Đảo nếu có tháng lẻ thì được tính như 

sau: Dưới 03 tháng thì không tính. Từ đủ 03 tháng đến đủ 06 tháng thì được tính 

bằng 1/2 năm công tác. Từ trên 06 tháng đến 12 tháng thì được tính bằng 01 

năm công tác./.  

2.2 Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động đang công tác trên địa bàn huyện Côn Đảo được hưởng từ ngân sách địa 

phương theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

- Mức hỗ trợ: 2.300.000 đồng/người/tháng.  

- Thời gian hỗ trợ: đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới 

theo tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp 

hành Trung ương khóa XII.  


