
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-NV 
V/v xác định tuổi hưởng chính sách 

về hưu trước tuổi quy định tại Nghị 

định số 143/2020/NĐ-CP 

Tam Dương, ngày         tháng 9 năm 2021 

 

 

Kính gửi: 

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường Mầm non, Tiểu học, TH&THCS, 

THCS trên địa bàn huyện. 

 

UBND huyện Tam Dương nhận được Văn bản số 1234/SNV-CCVC ngày 

31/8/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về việc xác định tuổi hưởng chính sách 

về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. 

UBND huyện Tam Dương yêu cầu các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) 

triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan mình biết; hoàn thiện 

hồ sơ, thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định thực hiện chính sách 

đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị (nếu có). Việc xác 

định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định số 

143/2020/NĐ-CP cụ thể như sau: 

1. Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động 

bình thường  

Các trường hợp tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi so với 

tuổi nghỉ hưu của năm thực hiện tinh giản biên chế quy định tại khoản 2 Điều 4 

Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi 

nghỉ hưu và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì tùy từng trường hợp 

cụ thể được hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại khoản 2 hoặc 

khoản 4 Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 2 Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP).  

Ví dụ: Nam sinh tháng 10/1964, có 21 năm đóng bảo hiểm xã hội. Nếu 

tinh giản biên chế tại thời điểm tháng 8/2021 (có tuổi đời là 56 tuổi 10 tháng), 

thấp hơn 3 năm 05 tháng so với tuổi nghỉ hưu của năm 2021 (60 tuổi 03 tháng 

quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP) thì được hưởng 

chính sách về hưu trước tuổi quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 

143/2020/NĐ-CP).  

Ví dụ: Nữ sinh tháng 5/1967, có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Nếu tinh 

giản biên chế tại thời điểm tháng 01/2022 (có tuổi đời là 54 tuổi 08 tháng) thấp 
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hơn 1 năm so với tuổi nghỉ hưu của năm 2022 (55 tuổi 08 tháng quy định tại 

khoản 2 Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP) thì được hưởng chính sách về 

hưu trước tuổi quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (đã 

được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP).  

2. Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi nghỉ hưu thấp hơn tuổi nghỉ hưu 

trong điều kiện lao động bình thường 

Các trường hợp tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi so với 

tuổi nghỉ hưu của năm thực hiện tinh giản biên chế quy định tại khoản 2 Điều 5 

Nghị định số 135/2020/NĐ-CP và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, 

trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc 

đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có 

phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 thì tùy từng 

trường hợp cụ thể được hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại 

khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, 

bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP).  

Ví dụ: Nữ sinh tháng 11/1973, có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó 

có 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo 

quy định của pháp luật. Nếu tinh giản biên chế tại thời điểm tháng 11/2021 (có 

tuổi đời là 48 tuổi) thấp hơn 2 năm 04 tháng so với tuổi nghỉ hưu của năm 2021 

(50 tuổi 04 tháng quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP) 

thì được hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị 

định số 108/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị 

định số 143/2020/NĐ-CP).  

Ví dụ: Nam sinh tháng 12/1967, có 25 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong 

đó có 16 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của 

pháp luật. Nếu tinh giản biên chế tại thời điểm tháng 02/2022 (có tuổi đời là 54 

3 tuổi 02 tháng) thấp hơn 1 năm 04 tháng so với tuổi nghỉ hưu của năm 2022 (55 

tuổi 06 tháng quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP) thì 

được hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 

số 108/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 

143/2020/NĐ-CP).  

3. Các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nghỉ hưu trước 

tuổi theo chính sách tinh giản biên chế trước thời điểm ngày 24/8/2021 thì 

không đặt vấn đề xem xét lại. 

4. Giao phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổng hợp, phối hợp với phòng 

Nội vụ huyện tham mưu UBND huyện trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện 

chế độ chính sách đối với viên chức thuộc các trường Mầm non, Tiểu học, 

TH&THCS, THCS trên địa bàn huyện. 
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5. Giao phòng Nội vụ huyện tổng hợp, tham mưu UBND huyện trình cơ 

quan có thẩm quyền thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc thẩm quyền quản lý thuộc UBND huyện theo quy định. 

(UBND huyện gửi kèm theo Văn bản này các văn bản sau: Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu; 

Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ và Văn bản số 

1/VBHN-BNV ngày 21/01/2021 của Bộ Nội vụ hợp nhất Nghị định về chính sách 

tinh giản biên chế). 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- CT&PCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND và UBND huyện; 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

  
 

 

Lê Xuân Bình 
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