
 

 

BỘ NỘI VỤ 

 
 

Số:          /BNV-TCBC 
 

 

V/v tính hưởng chế độ, chính sách  

tinh giản biên chế  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Hà Nội, ngày        tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 

 

 Trả lời Văn bản số 6829/UBND-NCKS ngày 18/10/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Nam về hướng dẫn thời gian nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị 

định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ có số tháng lẻ không 

đủ năm, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: 

 Tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 

20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, trong đó bổ sung 

khoản 5 Điều 12 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đã quy định: “... Nếu thời gian 

tính trợ cấp có tháng lẻ thì được tính tròn theo nguyên tắc dưới 3 tháng thì không 

tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là 1/2 năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12 

tháng tính tròn 1 năm”. Theo đó, tại khoản 4 Văn bản số 3538/BNV-TCBC ngày 

25/7/2022 của Bộ Nội vụ về tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế đã 

hướng dẫn về thời gian tính trợ cấp thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 1 

Nghị định số 113/2018/NĐ-CP nêu trên. 

 Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về việc tính hưởng chế độ, chính sách 

tinh giản biên chế, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thực hiện theo đúng 

quy định./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- TTr Nguyễn Trọng Thừa; 

- Lưu: VT, TCBC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  

  

 
Nguyễn Trọng Thừa 
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