Ngày 31 tháng 8 nm 2018, Chính ph ã ban hành Ngh nh s 113/2018/N-CP sa i, b sung mt s iu ca
Nghi nh 108/2014/N-CP ngày 20/11/2014 ca Chính ph v chính sách tinh gin biên ch. Theo ó, Ngh
nh b sung thêm i tng tinh gin biên ch là: Cán b, công chc, viên chc lãnh o, qun lý thôi gi chc v do
sp xp t chc b máy theo quyt nh ca c quan có thm quyn, t nguyn thc hin tinh gin biên ch và c c
quan, n v trc tip qun lý ng ý.

Ngh nh cng b sung thêm trng hp tinh gin biên ch: Nhng ngi ã là cán b, công chc, viên chc c c quan
có thm quyn iu ng sang công tác ti các hi c giao biên ch và ngân sách nhà nc h tr kinh phí tr lng
nu thuc mt trong các trng hp quy nh ti im , e, g khon 1 iu 6 Ngh nh s 108/2014/N-CP.

Ngoài ra, Ngh nh 113/2018/N-CP còn sa i mt s i tng tinh gin biên ch ã quy nh ti Ngh nh s
108/2014/N-CP. Trong ó có trng hp nhng ngi ã là cán b, công chc c c quan có thm quyn c tham gia
qun lý hoc i din theo y quyn i vi phn vn nhà nc ti doanh nghip có vn nhà nc mà dôi d do c cu li
doanh nghip ó.

Ngh nh còn b sung cách tính tr cp i vi cán b, công chc, viên chc. V cách tính tr cp, thi im c dùng
làm cn c tính tui i hng ch , chính sách ngh hu trc tui là ngày 01 tháng sau lin k vi tháng sinh ca i
tng; trng hp trong h s ca i tng không ghi rõ ngày, tháng sinh trong nm thì ly ngày 01 tháng 01 ca
nm sau lin k vi nm sinh ca i tng.

Thi gian tính tr cp là thi gian làm vic trong các c quan ca ng, Nhà nc, t chc chính tr - xã hi, n v s
nghip công lp, doanh nghip nhà nc và các hi c tính hng bo him xã hi và óng bo him xã hi bt buc
(theo s bo him xã hi ca mi ngi), nhng cha hng tr cp thôi vic hoc cha hng ch bo him xã hi mt ln hoc
cha hng ch phc viên, xut ng. Nu thi gian tính tr cp có tháng l thì c tính tròn theo nguyên tc di 3
tháng thì không tính; t 3 tháng n 6 tháng tính là 1/2 nm; t trên 6 tháng n di 12 tháng tính tròn là 1
nm.

Ngh nh trên có hiu lc thi hành t ngày 15/10/2018./.

