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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ_________

Số: 45/2011/QĐ-TTg

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với 

giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ 
điều kiện hưởng chế độ hưu trí

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ 

hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quyết định này quy định việc hỗ trợ một phần kinh phí cho người đã 

có thời gian làm giáo viên mầm non trước năm 1995 đóng bảo hiểm xã hội tự 
nguyện cho đến khi đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu hàng 
tháng theo quy định.

2. Đối tượng áp dụng là người đã có thời gian làm giáo viên mầm non trước 
năm 1995 tại các cơ sở giáo dục mầm non bao gồm: trường mầm non, trường mẫu 
giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thuộc các loại hình công lập, dân 
lập và bán công chưa chuyển đổi có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 2 của 
Quyết định này.

Điều 2. Điều kiện được hưởng hỗ trợ, mức hỗ trợ và thời gian được hưởng 
hỗ trợ

1. Các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này được Nhà nước 
hỗ trợ một phần kinh phí để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định tại điểm a 
khoản 2 Điều này với các điều kiện sau:
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a) Đã có thời gian công tác trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 01 tháng 
01 năm 1995, liền sau đó được tuyển dụng hoặc ký hợp đồng lao động làm việc trong 
các cơ sở giáo dục mầm non;

b) Khi nghỉ việc có đủ tuổi đời theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 50 Luật 
Bảo hiểm xã hội và có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;

c) Chưa nhận chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần, cam kết tham gia bảo hiểm xã hội 
tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng theo quy định của Luật Bảo 
hiểm xã hội.

2. Mức hỗ trợ, thời gian được hưởng hỗ trợ
a) Mức hỗ trợ
Nhà nước hỗ trợ kinh phí bằng 13% tiền lương tối thiểu chung do Nhà nước 

quy định tại thời điểm đối tượng được hưởng hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội tự 
nguyện.

Khuyến khích các địa phương, cơ sở giáo dục mầm non hỗ trợ thêm kinh phí 
đóng bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng được hưởng hỗ trợ theo quy định tại 
Quyết định này.

b) Thời gian được hưởng hỗ trợ
Thời gian được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của 

đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này là số tháng thực tế làm giáo 
viên mầm non trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 của người được hỗ trợ nhưng tối 
đa không quá 60 tháng.

Điều 3. Phương thức hỗ trợ
1. Nhà nước hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các đối tượng 

được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này thông qua cơ quan bảo hiểm xã 
hội, thực hiện đồng thời với việc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của cá nhân.

2. Cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 
cho các đối tượng thuộc diện hưởng hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này khi bảo 
đảm các điều kiện sau:

a) Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội;
b) Đóng phần phí bảo hiểm còn lại sau khi đã được Nhà nước hỗ trợ một phần 

kinh phí theo quy định tại Quyết định này.
Điều 4. Nguồn kinh phí
1. Nguồn kinh phí thực hiện chi hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại 

Quyết định này được cân đối trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo hàng năm 
của các địa phương và nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương.

2. Ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương theo nguyên tắc: ngân sách trung 
ương hỗ trợ 100% nhu cầu kinh phí đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương chưa tự cân đối được ngân sách, hỗ trợ 50% đối với các tỉnh, thành phố có tỷ 
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lệ điều tiết về ngân sách trung ương dưới 50%; các tỉnh, thành phố còn lại, ngân sách 
địa phương tự đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết 
định này.

2.  Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương bố trí kinh phí hỗ trợ, hướng dẫn lập dự toán kinh phí hàng 
năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng 
dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện trong phạm vi địa phương; hàng năm báo cáo Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, đồng gửi Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2011.
2.  Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng


