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Nam Định, ngày     tháng 01  năm 2022 

V/v phúc đáp văn bản số 13/UBND-

NV ngày 10/01/2022 của UBND 

huyện Ý Yên 

 

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. 

Sở Nội vụ nhận được văn bản số 13/UBND-NV ngày 10/01/2022 của 

UBND huyện Ý Yên về việc thực hiện chế độ đối với cán bộ xã không đủ tuổi tái 

cử cấp uỷ chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Sau khi xem xét nội dung văn bản, Sở Nội vụ có 

ý kiến như sau: 

1. Điều 169 Bộ Luật lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2021 đã có quy định mới về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động, 

theo đó kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong 

điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 

55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối 

với lao động nam, 04 tháng đối với lao động nữ theo lộ trình cho đến khi đủ 62 

tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào 

năm 2035. 

2. Tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của 

Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đã quy định “Từ ngày 01 tháng 01 năm 

2021, các quy định của chế độ hưu trí gắn với điều kiện về tuổi hưởng lương hưu 

theo Điều 54, Điều 55, khoản 1 Điều 73 của Luật Bảo hiểm xã hội được thực hiện 

theo tuổi nghỉ hưu và điều kiện về tuổi hưởng lương hưu tại Điều 169, khoản 1 

Điều 219 của Bộ luật Lao động và quy định tại Nghị định này” và ngày 14/7/2021 

Ban Tổ chức Trung ương đã có văn bản số 1202/CV-BTCTW trong đó có hướng 

dẫn đối với trường hợp cán bộ nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu đã được cấp có 

thẩm quyền ban hành thông báo hoặc quyết định nghỉ hưu trong năm 2020 thì 

thời điểm nghỉ hưu được giữ nguyên theo thông báo hoặc quyết định của cơ quan 

có thẩm quyền. 

Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp cán bộ cấp xã không 

đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm cấp uỷ, chính quyền thuộc diện nghỉ công 

tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu có thông báo nghỉ hưu từ năm 2021 trở đi thì thời điểm 

nghỉ hưu được thực hiện theo quy định tại Điều 169 Bộ Luật lao động năm 2019 

và Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ. 

Trên đây là ý kiến phúc đáp của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Tổ chức - Nội vụ huyện Vụ Bản; 

- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, XDCQ (H01b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Triệu Đức Hạnh 
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