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  NGHỊ QUYẾT 

Về việc quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã 

nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay ở các đơn vị hành chính cấp xã 

hình thành sau sắp xếp 

 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ NĂM 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22  tháng 6 

năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 

trong giai đoạn 2019 - 2021;  

Căn cứ Nghị quyết số 828/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp cấp xã thuộc tỉnh 

Phú Thọ;  

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Xét Tờ trình số      /TTr-UBND ngày     tháng      năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã nghỉ 

hưu, thôi việc ngay  ở các đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp; Báo 

cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã nghỉ hưu 

trước tuổi, thôi việc ngay ở các đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp như 

sau: 

1. Đối tượng áp dụng 

 Cán bộ, công chức cấp xã ở các đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp, 

nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay hưởng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị 

định của Chính phủ từ ngày 01/01/2022  đến 31/12/2024. 
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 Không áp dụng chính sách hỗ trợ đối với: Cán bộ, công chức cấp xã còn 

thiếu từ 03 tháng trở xuống để đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.  

2. Về chính sách  

a) Hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã nghỉ hưu trước tuổi  

Cán bộ, công chức cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 05 tuổi so với tuổi nghỉ 

hưu quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 

của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 

20 năm trở lên, nghỉ hưu trước tuổi thực hiện tinh giản biên chế, ngoài chính sách 

về hưu trước tuổi theo quy định của Chính phủ, được hưởng hỗ trợ như sau: 

- Hỗ trợ 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; 

- Từ năm thứ hai mươi mốt có đóng bảo hiểm xã hội trở đi, cứ mỗi năm 

được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương. 

b) Hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã thôi việc ngay  

Cán bộ, công chức cấp xã không đủ điều kiện về tuổi hoặc không đủ điều 

kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để nghỉ hưu trước tuổi, nếu thôi việc ngay 

thực hiện tinh giản biên chế, ngoài chính sách thôi việc theo quy định của Chính 

phủ, được hưởng hỗ trợ như sau: 

- Hỗ trợ 1,5 tháng tiền lương để chuyển đổi công việc; 

- Được hỗ trợ 0,8 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm 

xã hội. 

3. Nguyên tắc xác định hỗ trợ 

 Tiền lương tháng để tính chế độ hỗ trợ được tính bình quân tiền lương 

tháng thực lĩnh (bao gồm tiền lương theo ngạch, bậc; phụ cấp chức vụ, phụ cấp 

thâm niên vượt khung và mức chênh lệch bảo lưu theo quy định của pháp luật) 

của 60 tháng trước khi nghỉ việc. 

 Thời gian tính hỗ trợ nếu có tháng lẻ thì được tính tròn theo nguyên tắc: 

dưới 03 tháng thì không tính; từ 03 tháng đến đủ 06 tháng tính 1/2 năm; từ trên 06 

tháng đến dưới 12 tháng tính tròn 1 năm.  

4. Thời gian thực hiện hỗ trợ 

Thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ đến 31/12/2024 (thời thời điểm cán 

bộ, công chức cấp xã ở đơn vị hành chính sắp xếp về đúng số lượng quy định của 

Chính phủ). 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện 

Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XIX, Kỳ 

họp thứ Năm thông qua ngày    tháng   năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày … tháng ….năm 2022./. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ;  

- Bộ Nội vụ; 

- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- TTTU, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các HTT; 

- Công báo Phú Thọ; 

- Báo Phú Thọ, Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

 

Bùi Minh Châu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


