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BỘ QUỐC PHÒNG  
 

BỘ QUỐC PHÒNG 
 
 

Số: 106/2015/TT-BQP 

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

 
Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2015 

 
THÔNG TƯ 

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ 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 Đảng Cộng sản Việt Nam, 

Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị  
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng 

 
Căn cứ Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính 

phủ 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 (sau đây được viết tắt là 
Nghị định số 26/2015/NĐ-CP); 

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng; 

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 

số 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ 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 Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, 
tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ 
Quốc phòng. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi, tiếp 

tục công tác cho đến khi hết hạn tuổi phục vụ tại ngũ hoặc tiếp tục công tác cho 
đến khi đủ tuổi nghỉ hưu, nghỉ công tác chờ hết tuổi phục vụ tại ngũ hoặc nghỉ 
công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ công tác trong các cơ quan, đơn vị 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái 
bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ hoặc đủ điều kiện tái cử khóa 
mới nhưng có nguyện vọng không tái cử để nghỉ hưu trước tuổi. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này áp dụng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), 

cán bộ làm công tác cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ hưởng lương như đối với 
quân nhân (sau đây gọi chung là cán bộ), là cấp ủy viên từ cấp cơ sở trở lên (trong 
và ngoài Đảng bộ Quân đội) hoặc hiện đang giữ các chức vụ, chức danh trong các 
cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội (ở Trung ương, các địa phương) 
và các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, không đủ điều 
kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ hoặc 
cấp ủy viên đang giữ các chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu, đủ điều kiện tái cử 
cấp ủy khóa mới nhưng không đủ tuổi tái cử các chức danh do Hội đồng nhân dân 
bầu, có nguyện vọng không tái cử cấp ủy hoặc cấp ủy viên và ủy viên chuyên trách 
Ủy ban kiểm tra của Đảng đủ điều kiện tái cử khóa mới nhưng có nguyện vọng 
không tái cử để nghỉ hưu trước tuổi với điều kiện tuổi tái cử còn từ 6 (sáu) tháng 
trở xuống. 

2. Tuổi tái cử, tái bổ nhiệm 
Điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm 

kỳ đối với cán bộ hướng dẫn tại Khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định 
của pháp luật và của các cấp có thẩm quyền. 

3. Những người sau đây không thuộc đối tượng áp dụng tại Thông tư này: 
a) Cán bộ thuộc diện bổ nhiệm có thời hạn hoặc không có thời hạn đảm nhiệm 

các chức danh chỉ huy, quản lý cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ 
Quốc phòng nhưng hiện không giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ nêu 
trên; cán bộ không đủ tiêu chuẩn là cấp ủy viên do phẩm chất, đạo đức, năng lực 
hoặc vi phạm kỷ luật; 

b) Sĩ quan, QNCN đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước 
hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách 
đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại 
ngũ chuyển sang QNCN hoặc công chức quốc phòng (sau đây viết tắt là Nghị 
định số 21/2009/NĐ-CP); 

c) Cán bộ làm công tác cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ hưởng lương 
như đối với quân nhân 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. 
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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 hoặc cán bộ đủ điều kiện tái cử khóa mới 
nhưng có nguyện vọng không tái cử để nghỉ hưu trước tuổi với điều kiện tuổi 
tái cử còn từ 6 (sáu) tháng trở xuống 

1. Cán bộ có đủ điều kiện theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư này 
có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên, nếu có đơn tự nguyện 
nghỉ hưu trước tuổi, có quyết định nghỉ hưu của cấp có thẩm quyền, theo phân 
cấp quản lý hiện hành của Bộ Quốc phòng thì ngoài chế độ hưu trí được hưởng 
theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng thêm các chế 
độ theo quy định tại Điểm a, b, c Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP 
và sau khi có quyết định nghỉ chuẩn bị hưu của cấp có thẩm quyền, trong thời 
gian nghỉ chuẩn bị hưu được xem xét thăng quân hàm và nâng lương diện 
chuyển ra theo quy định hiện hành của Bộ Quốc phòng. 

2. Hạn tuổi để tính hưởng chế độ trợ cấp 
a) Hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm là: 
- Cấp úy: Nam 46, nữ 46; 
- Thiếu tá: Nam 48, nữ 48; 
- Trung tá: Nam 51, nữ 51; 
- Thượng tá: Nam 54, nữ 54; 
- Đại tá: Nam 57, nữ 55; 
- Cấp tướng: Nam 60, nữ 55. 
b) Hạn tuổi của QNCN phục vụ tại ngũ ứng với cấp bậc quân hàm theo quy 

định sau đây và các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung (nếu có): 
- Cấp úy: Nam 46, nữ 46; 
- Thiếu tá: Nam 48, nữ 48; 
- Trung tá, Thượng tá: Nam 50, nữ 50. 
c) Hạn tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ làm công tác cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu 

Chính phủ hưởng lương như đối với quân nhân theo quy định tại Luật Bảo hiểm 
xã hội; 

d) Tuổi để xác định cán bộ nghỉ hưu trước tuổi so với hạn tuổi cao nhất theo 
quy định được tính từ tháng sinh đến tháng liền kề trước khi cán bộ nghỉ hưởng 
lương hưu hằng tháng; đối với cấp ủy viên hoặc ủy viên chuyên trách Ủy ban kiểm 
tra của Đảng ở các cấp, tuổi để xác định nghỉ hưu trước tuổi so với hạn tuổi cao 
nhất hướng dẫn tại Điểm a, b, c Khoản này ít nhất là 6 (sáu) tháng. 

3. Cấp bậc quân hàm để xác định hạn tuổi cao nhất tương ứng đối với sĩ quan, 
QNCN theo hướng dẫn tại Điểm a, Điểm b Khoản này là cấp bậc quân hàm đúng 
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theo trần quân hàm của chức danh đang đảm nhiệm đã được Bộ Quốc phòng ban 
hành tại thời điểm sĩ quan, QNCN có quyết định nghỉ chuẩn bị hưu của cấp có 
thẩm quyền. Trường hợp sĩ quan, QNCN đã được cấp có thẩm quyền vận dụng 
thăng quân hàm cao hơn một bậc so với cấp bậc quân hàm cao nhất quy định của 
chức danh đang đảm nhiệm, thì cấp bậc quân hàm để xác định hạn tuổi cao nhất 
tương ứng phải căn cứ vào trần quân hàm quy định về chức danh đảm nhiệm 
(không tính theo cấp bậc quân hàm đã được vận dụng thăng cấp cao hơn một bậc). 

4. Tiền lương tháng và thời gian công tác để tính hưởng trợ cấp được thực hiện 
theo quy định tại Khoản 2, 3, 4 Điều 3 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP. 

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 hết hạn tuổi phục vụ tại ngũ hoặc 
tiếp tục công tác cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu 

Cán bộ có đủ điều kiện hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư này chưa 
hết tuổi phục vụ tại ngũ theo hạn tuổi cao nhất của cấp bậc quân hàm hướng dẫn 
tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 3 Thông tư này hoặc chưa đủ tuổi nghỉ hưu 
theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội, nếu không có nguyện vọng nghỉ hưu 
trước tuổi thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, bố trí vị trí công tác phù 
hợp và trong thời gian công tác được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại 
Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP. Trường hợp cán bộ được điều 
động giữ chức vụ thấp hơn, được hưởng chính sách theo quy định hiện hành của 
Bộ Quốc phòng. Trường hợp không thể bố trí được công tác phù hợp thì được 
nghỉ công tác chờ hết tuổi phục vụ tại ngũ hoặc nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ 
hưu và được hưởng chế độ, chính sách theo hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư này. 

Điều 5. Chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái 
cử, tái bổ nhiệm nghỉ công tác chờ hết tuổi phục vụ tại ngũ hoặc nghỉ công tác 
chờ đủ tuổi nghỉ hưu 

Cán bộ có đủ điều kiện hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư này còn dưới 
02 năm (dưới 24 tháng) công tác sẽ hết tuổi phục vụ tại ngũ theo hạn tuổi cao 
nhất của cấp bậc quân hàm hướng dẫn tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 3 Thông 
tư này hoặc còn dưới 02 năm (dưới 24 tháng) công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu theo 
quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội, 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 đến hết 
tuổi phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm hoặc nghỉ công tác chờ đến khi đủ 
tuổi nghỉ hưu. Trong thời gian nghỉ chờ, cán bộ vẫn thuộc thẩm quyền quản lý 
của cơ quan, đơn vị nơi công tác và được hưởng chế độ, chính sách theo quy định 
tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 5 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP. Trường hợp cán bộ có 
chất lượng, hiệu quả công tác tốt, có sức khỏe, tín nhiệm cao, nhưng không đủ điều 
kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm thì được nghỉ chờ đến khi đủ tuổi theo quy định và 
được hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành. 
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Điều 6. Hồ sơ và thẩm quyền giải quyết 
Hồ sơ và thẩm quyền giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ theo hướng 

dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư liên tịch 
số 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Bộ 
Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2009/NĐ-CP. 

Điều 7. Kinh phí bảo đảm 
Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 26/2015/ 

NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này do ngân sách Nhà nước bảo đảm, được bố 
trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Quốc phòng theo quy định của Luật 
Ngân sách Nhà nước. 

Điều 8. Tổ chức thực hiện 
1. Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị 
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân và các cơ quan chức năng Bộ Quốc 

phòng triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra, giải quyết những vướng mắc, phát sinh 
trong việc thực hiện chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP 
và hướng dẫn tại Thông tư này, báo cáo Bộ Quốc phòng theo quy định. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị (từ cấp Trung đoàn và tương đương lên đến 
đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng) 

a) Tổ chức phổ biến, quán triệt các quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP 
và hướng dẫn tại Thông tư này đến các cán bộ thuộc quyền quản lý; chỉ đạo các cơ 
quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện chặt chẽ, chính xác, kịp thời, công 
khai, minh bạch; 

b) Chỉ đạo cơ quan chức năng trong đơn vị lập dự toán kinh phí, báo cáo cấp 
trên trực tiếp và thực hiện thanh quyết toán theo quy định. 

3. Các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng 
a) Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị 
Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng hướng dẫn, kiểm 

tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ trong các cơ quan, đơn vị theo 
đúng quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này; 
đồng thời, chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết những vướng 
mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. 

b) Cục Cán bộ/Tổng cục Chính trị; Cục Quân lực/Bộ Tổng Tham mưu 
Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng đối tượng theo hướng 

dẫn tại Điều 2 Thông tư này theo phân cấp quản lý, bảo đảm chặt chẽ. 
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Phối hợp chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với 
cán bộ và giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. 

c) Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng 
Căn cứ Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và Thông tư này hướng dẫn các đơn vị 

lập dự toán, tổ chức cấp phát kinh phí và thanh quyết toán theo đúng quy định. 
Phối hợp chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với 

cán bộ và giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. 
d) Bảo hiểm xã hội/Bộ Quốc phòng 
Giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội đối với cán bộ theo đúng quy định 

của pháp luật về bảo hiểm xã hội và quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, 
hướng dẫn tại Thông tư này. 

Điều 9. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 11 năm 2015. 
2. Chế độ, chính sách hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01 

tháng 01 năm 2015. 
Trường hợp cán bộ do kiện toàn tổ chức đã được cấp có thẩm quyền quyết 

định cho nghỉ công tác chờ hết tuổi phục vụ tại ngũ hoặc nghỉ công tác chờ đủ tuổi 
nghỉ hưu từ Quý IV năm 2014 nhưng sau ngày 01 tháng 01 năm 2015 mới có 
quyết định nghỉ hưu, được áp dụng thực hiện chế độ, chính sách theo hướng dẫn 
tại Thông tư này. 

3. Thông tư số 197/2010/TT-BQP ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Quốc 
phòng hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ Quân đội không đủ tuổi 
tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan Đảng 
Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị trong 
Quân đội nhân dân Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ngày 15 
tháng 6 năm 2010 của Chính phủ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có 
hiệu lực thi hành. 

Điều 10. Trách nhiệm thi hành 
1. Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, chỉ huy các cơ 

quan, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 
2. Quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo 

cáo về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị) để được xem 
xét, giải quyết./. 
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