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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 26/2015/NĐ-CP 

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

 
Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2015 

 

NGHỊ ĐỊNH 
Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện 

về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ  
trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, 

tổ chức chính trị - xã hội 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,  
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ 

không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo 
nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - 
xã hội. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều 

kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong 
cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở 
Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh và ở xã, phường, thị trấn. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Nghị định này được áp dụng đối với cán bộ quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 

Điều 4 Luật Cán bộ, công chức mà không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm 
giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ở xã, phường, thị 
trấn (sau đây gọi chung là cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm). 

2. Cán bộ thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 
108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh 
giản biên chế không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định này. 
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Điều 3. Chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, 
tái bổ nhiệm nghỉ hưu trước tuổi 

1. Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm có thời gian đóng bảo 
hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, nếu có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi gửi cơ 
quan quản lý cán bộ thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về 
bảo hiểm xã hội và được hưởng thêm các chế độ sau: 

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi; 
b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với 

quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội; 
c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho tổng số hai mươi năm đầu công tác, 

có đóng bảo hiểm xã hội; từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có 
đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương; 

d) Đối với cán bộ xếp lương chức vụ: 
Tại thời điểm nghỉ hưu trước tuổi, nếu đã xếp lương bậc 1 của chức danh hiện 

đảm nhiệm từ đủ 48 tháng trở lên thì được xếp lên bậc 2 của chức danh hiện đảm 
nhiệm để nghỉ hưu; 

đ) Đối với cán bộ xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức 
vụ lãnh đạo: 

Cán bộ chưa xếp bậc lương cuối cùng ở ngạch hiện giữ mà trong thời gian giữ 
bậc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật và tại thời điểm nghỉ 
hưu trước tuổi, còn thiếu từ 01 đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên 
theo quy định thì được nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu. 

Cán bộ đang hưởng bậc lương cuối cùng hoặc đang hưởng phụ cấp thâm niên 
vượt khung ở ngạch hiện giữ, đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và trong quá 
trình công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật trong thời 
gian 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu thì được nâng ngạch không qua thi lên ngạch 
trên liền kề để nghỉ hưu; 

e) Đối với cán bộ cấp xã công tác tại nơi có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,7 trở 
lên; cán bộ cấp xã có thời gian tham gia quân đội, công an và được Nhà nước tặng 
thưởng huân chương, huy chương các loại nếu còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm 
xã hội từ 2,5 năm (30 tháng) trở xuống mới đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội 20 
năm thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội một lần cho thời gian còn 
thiếu để thực hiện chế độ hưu trí. 

2. Tiền lương tháng để tính trợ cấp được xác định bằng bình quân tiền lương 
tháng thực lĩnh của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu, bao gồm: Mức lương chức vụ 
hoặc mức lương theo ngạch, bậc; các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên 
vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp công 
tác đảng (nếu có). 
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3. Thời gian công tác tính hưởng trợ cấp là thời gian làm việc trong các cơ quan 
của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh 
nghiệp nhà nước được tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định và chưa 
hưởng trợ cấp thôi việc hoặc chưa hưởng chế độ phục viên. 

4. Khi tính trợ cấp nếu thời gian nghỉ hưu trước tuổi hoặc thời gian đóng bảo 
hiểm xã hội có tháng lẻ thì được tính như sau: 

a) Dưới 03 tháng thì không tính; 
b) Từ đủ 03 tháng đến đủ 06 tháng thì được tính bằng 1/2 năm; 
c) Từ trên 06 tháng đến 12 tháng thì được tính bằng một năm. 
Điều 4. Chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, 

tái bổ nhiệm tiếp tục công tác cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu 
1. Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm chưa đủ tuổi nghỉ 

hưu theo quy định, nếu không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì cơ quan có 
thẩm quyền bố trí công tác phù hợp. Trường hợp không thể bố trí được công tác 
phù hợp thì được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu theo quy định tại Điều 5 
Nghị định này. 

2. Trường hợp vị trí công tác mới không quy định mức lương chức vụ, phụ cấp 
chức vụ (không phải là chức danh lãnh đạo) hoặc có mức lương chức vụ, phụ cấp 
chức vụ thấp hơn mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ đã được hưởng thì thực 
hiện bảo lưu mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ đã được hưởng trong 06 tháng; 
từ tháng thứ 07 trở đi hưởng mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ (nếu có) 
của vị trí công tác mới. 

Điều 5. Chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái 
cử, tái bổ nhiệm được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu 

Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm còn dưới 2 năm (24 tháng) 
công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không bố trí được vị trí công tác 
phù hợp và không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì được nghỉ công tác chờ 
đủ tuổi sẽ nghỉ hưu. Trong thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu, cán bộ 
không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm vẫn thuộc thẩm quyền quản lý của 
cơ quan nơi công tác và được thực hiện các chế độ, chính sách như sau: 

1. Được hưởng nguyên mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc, 
phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức 
chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp công tác đảng (nếu có). 

2. Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm và cơ quan nơi cán 
bộ công tác trước khi nghỉ chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu căn cứ vào mức lương, các 
khoản phụ cấp và mức chênh lệch bảo lưu lương (nếu có) được hưởng tại Khoản 1 
Điều này thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp 
luật hiện hành. 
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3. Các chế độ khác như chế độ phục vụ, chế độ điện thoại (nếu có) thôi hưởng 
kể từ tháng liền kề sau tháng có quyết định nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu. 

4. Trường hợp cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm thuộc 
diện khi đang công tác được sử dụng thường xuyên xe ô tô con phục vụ công tác, 
nếu tham gia các cuộc họp, hội nghị hoặc đi khám chữa bệnh thì báo cơ quan nơi 
công tác để bố trí xe đưa đón. Trường hợp cơ quan nơi công tác không bố trí 
được xe đưa đón thì chủ động phương tiện đi lại và được thanh toán theo quy 
định hiện hành. 

5. Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm thuộc diện nghỉ công 
tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu không tính vào biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Điều 6. Nguồn kinh phí 
Kinh phí giải quyết chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định này do 

ngân sách nhà nước cấp theo phân cấp ngân sách hiện hành. 
Điều 7. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2015. 
2. Chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01 

tháng 01 năm 2015. 
3. Nghị định này thay thế Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2010 

của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ 
nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng 
sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. 

Điều 8. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành 
1. Đối với cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện và 

cấp xã: 
a) Cơ quan quản lý cán bộ có trách nhiệm lập danh sách những người được 

hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định này và dự toán kinh phí giải 
quyết đối với từng đối tượng gửi Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời thực hiện chi 
trả chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này đối với đối tượng được hưởng; 

b) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp danh sách những người được hưởng 
chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định này và dự toán kinh phí giải quyết 
cho từng đối tượng gửi Bộ Tài chính để giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời gửi 
Bộ Nội vụ để theo dõi, tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 

c) Bộ Tài chính thẩm tra về việc tính toán chế độ, chính sách, dự toán kinh phí 
và cấp kinh phí thực hiện chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định này; 
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d) Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn về nghiệp vụ và chỉ 
đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc thu bảo 
hiểm xã hội, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng theo đúng 
quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội theo quy định tại Nghị định này. 

2. Đối với cán bộ thuộc các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức 
chính trị - xã hội thực hiện chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định này và 
theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền của Đảng và các tổ chức chính trị - 
xã hội. 

3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ, Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này đối với 
cán bộ thuộc phạm vi quản lý. 

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 và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 
TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 
 

Nguyễn Tấn Dũng 


