
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 ________  

  Số: 613/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

___________________________________ 

Hà Nội, ngày  06  tháng 5 năm 2010 

 
 

QuyÕt ®Þnh 
VÒ viÖc trî cÊp hµng th¸ng cho nh÷ng ngêi 

cã tõ đủ 15 n¨m ®Õn díi 20 n¨m c«ng t¸c thùc tÕ 
®· hÕt thêi h¹n hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng 

___________ 

 

thñ tíng chÝnh phñ 

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; 

XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, 

 

QuyÕt ®Þnh: 

§iÒu 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Quyết định này quy định trợ cấp hàng tháng, chế độ bảo hiểm y tế và trợ 
cấp mai táng phí đối với ngêi hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng hµng th¸ng ®· 
hÕt h¹n hëng trî cÊp, không thuộc diện được tiếp tục hưởng trợ cấp mất sức 
lao động hàng tháng theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 60/H§BT ngµy 01            
th¸ng 3 n¨m 1990 cña Héi ®ång Bé trëng (nay lµ ChÝnh phñ), QuyÕt ®Þnh           
sè 812/TTg ngµy 12 tháng 12 năm 1995 cña Thñ tíng ChÝnh phñ mà cã thêi 
gian c«ng t¸c thùc tÕ tõ ®ñ 15 n¨m ®Õn díi 20 n¨m. 

§iÒu 2. Điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng  

Đối tîng quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy khi hết tuổi lao động (nam 
đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) thì được hưởng trợ cấp hàng tháng.  

Những người thuộc diện trên mà đã hết tuổi lao động trước ngày Quyết 
định này có hiệu lực thi hành thì được hưởng trợ cấp kể từ ngày 01 tháng 5 
năm 2010. 

§iÒu 3. Mức trợ cấp hàng tháng  

1. Mức trî cÊp hµng th¸ng b»ng møc trî cÊp ®ang hëng cña ®èi tîng 
quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 91/2000/Q§-TTg ngµy 04 tháng 8 năm 2000 cña 
Thñ tíng ChÝnh phñ vµ ®îc ®iÒu chØnh theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ.  

2. Ngêi hëng trî cÊp hµng th¸ng theo Quyết định này ®îc hëng b¶o 
hiÓm y tÕ; khi chÕt, người lo mai t¸ng ®îc hëng tiÒn mai t¸ng phÝ theo quy 
®Þnh cña ph¸p luËt b¶o hiÓm x· héi hiÖn hµnh.  
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§iÒu 4. Kinh phÝ thùc hiÖn  

Nguån kinh phÝ thùc hiÖn c¸c kho¶n trî cÊp  quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 QuyÕt 
®Þnh nµy do Ng©n s¸ch Trung ương b¶o ®¶m; riêng năm 2010 được bố trí 
trong nguồn kinh phí thực hiện cải cách chính sách tiền lương. 

§iÒu 5. HiÖu lùc thi hµnh  

QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kể tõ ngµy 01 tháng 7 năm 2010.  

Các quy định tại Quyết định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 5        
năm 2010.  

Điều 6. Trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện   

1. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn thi 
hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. 

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện và quản 
lý kinh phí chi trả trợ cấp. 

§iÒu 7. Trách nhiệm thi hµnh  

Bé trëng Bé Lao ®éng- Th¬ng binh vµ X· héi, Bé trëng Bé Tµi chÝnh, 
Tæng gi¸m ®èc B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./. 

 
 

KT. THỦ TƯỚNG  
PHÓ THỦ TƯỚNG 

Nơi nhận:                                                                           

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;   
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; Đã ký 
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước;                                                                     
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;                                    
- Văn phòng Quốc hội;                                                                       

- Tòa án nhân dân tối cao;                                                                      Nguyễn Sinh Hùng 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 
- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,   
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b). XH 


