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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc 

Căn cứ Nghị định số 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 của Chính phủ quy 

định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập 

(sau đây gọi tắt là Nghị định số 50/2022/NĐ-CP, gửi kèm theo), Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Viên chức thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 50/2022/NĐ-

CP được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn không quá 5 năm (60 tháng) tính từ thời điểm 

viên chức đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 

của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.  

Đối với viên chức thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 

50/2022/NĐ-CP: Là những người đang giữ chức danh nghề nghiệp Nghiên cứu 

viên cao cấp (quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-

BKHCN-BNV ngày 01/10/2014). 

2. Trong thời gian thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, viên chức chỉ làm 

nhiệm vụ chuyên môn, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và không được bảo 

lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo.  

3. Thủ trưởng đơn vị xem xét, đánh giá các điều kiện của viên chức có 

nguyện vọng được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn và chủ trương, nhu cầu của đơn vị để 

xem xét, đề nghị Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trước 

thời điểm nghỉ hưu ít nhất 06 tháng. 

Hồ sơ đề nghị nghỉ hưu ở tuổi cao hơn bao gồm: 

- Công văn đề nghị của Thủ trưởng đơn vị (ghi rõ thời gian kéo dài và xác 

nhận viên chức không đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật về đảng, chính 

quyền); 

- Đơn đề nghị nghỉ hưu ở tuổi cao hơn của viên chức; 

- Giấy khám sức khỏe của viên chức. 

4. Nghị định số 50/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2022. 

Đối với những trường hợp có quyết định kéo dài thời gian công tác theo quy định 

tại Điều 9 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP trước ngày 15/8/2022 thì tiếp tục thực 

hiện theo quy định tại Nghị định số 40/2014/NĐ-CP. 
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Đề nghị Thủ trưởng đơn vị thông báo rộng rãi trong toàn đơn vị để thống 

nhất thực hiện. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam không chịu trách 

nhiệm đối với các trường hợp thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn không đúng quy 

định. 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo để đơn vị biết và 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch Viện (để báo cáo); 

- PCT. Trần Tuấn Anh;  

- Lưu: VT, TCCB.T 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Tuấn Anh 
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