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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 
 

Số: 52/2013/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2013 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu  
chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Nghị quyết số 21/2011/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội 

khóa XIII về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với 

nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu. 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
Quyết định này quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa 

được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục 

công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng 
thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc giảng 
dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm, tàu 
huấn luyện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học công 
lập (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập).  

Điều 3. Điều kiện tính hưởng trợ cấp 
Nhà giáo quy định tại Điều 2 Quyết định này được hưởng chế độ trợ cấp khi có 

đủ các điều kiện sau đây: 
1. Có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại các cơ 

sở giáo dục công lập từ đủ 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên; 
2. Nghỉ hưu (kể cả trường hợp chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời 

gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu) trong khoảng thời gian từ ngày 01 
tháng 01 năm 1994 đến ngày 31 tháng 5 năm 2011; 
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3. Đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2012. Trường 
hợp đang tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội thì 
được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu. 

Điều 4. Mức trợ cấp  
Mức trợ cấp một lần bằng tiền, được xác định theo công thức sau đây: 
Số tiền trợ cấp = (lương hưu hàng tháng x 10%) x số năm được tính trợ cấp 
Trong đó: 
- Lương hưu hàng tháng là mức lương hưu đang hưởng tại thời điểm Quyết 

định này có hiệu lực thi hành; 
- Số năm được tính trợ cấp là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, 

hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục công lập đã được tính hưởng chế độ 
hưu trí.  

Nếu có tháng lẻ từ 3 tháng đến 6 tháng được tính tròn là nửa năm; từ trên 6 tháng 
đến dưới 12 tháng được tính tròn là 1 năm. 

Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện 
Kinh phí thực hiện trợ cấp quy định tại Điều 4 Quyết định này do ngân sách 

trung ương bảo đảm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.  
Điều 6. Hồ sơ, thời hạn giải quyết 
1. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp, gồm: 
a) Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp (theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

quy định); 
b) Bản chụp quyết định hưởng chế độ hưu trí của người hưởng trợ cấp quy 

định tại Điều 2 Quyết định này. 
2. Thời hạn giải quyết 
a) Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan Bảo hiểm xã hội nhận 

được đầy đủ hồ sơ đề nghị của người đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định tại 
Khoản 1 Điều này. Trường hợp Bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Trợ cấp được trả vào tháng liền kề với tháng đã được giải quyết hưởng trợ cấp. 
Điều 7. Hiệu lực thi hành 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2013. 
Điều 8. Trách nhiệm thi hành 
1. Bộ Tài chính bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam thực hiện chế độ theo quy định tại Quyết định này.  
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2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai 
thực hiện chi trả trợ cấp theo quy định tại Quyết định này. 

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính kiểm tra việc thực hiện các quy định 
tại Quyết định này.  

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
THỦ TƯỚNG 

 
Nguyễn Tấn Dũng 

 
  


