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THÔNG TƢ  

HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN  

CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC  

ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC  

 

Thi hành Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về 

chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; sau khi trao 

đổi ý kiến với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế 

độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức như sau: 

 

I. PHẠM VI ÁP DỤNG:  

 

Phụ cấp trách nhiệm công việc áp dụng đối với cán bộ, công chức (kể cả công chức dự  

bị), viên chức, những ngƣời đang trong thời gian tập sự, thử việc thuộc biên chế trả lƣơng 

của các cơ quan nhà nƣớc và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nƣớc, do tính chất, đặc điểm của 

nghề hoặc công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lý nhƣng không 

thuộc chức danh lãnh đạo do bầu cử và do bổ nhiệm (không thuộc đối tƣợng hƣởng phụ cấp 

chức vụ lãnh đạo). 

 

II. MỨC PHỤ CẤP VÀ ĐỐI TƢỢNG ÁP DỤNG:  

 

1. Mức phụ cấp 

Phụ cấp trách nhiệm công việc gồm 4 mức: 0,5; 0,3; 0,2 và 0,1 so với mức lƣơng tối 

thiểu chung. Theo mức lƣơng tối thiểu chung 290.000 đồng/tháng thì các mức tiền phụ cấp 

trách nhiệm công việc thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 nhƣ sau: 

 

Mức Hệ số Mức tiền phụ cấp thực hiện 01/10/2004 

1 0,5 145.000 đồng 

2 0,3 87.000 đồng 

3 0,2 58.000 đồng 

B

BỘ NỘI VỤ 

 

Số: 05/2005/TT-BNV 

 

C

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2005 
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4 0,1 29.000 đồng 

 

2. Đối tƣợng áp dụng các mức phụ cấp trách nhiệm công việc: 

a) Mức 1, hệ số 0,5; áp dụng đối với: 

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lƣơng của các phòng Bảo vệ sức khoẻ 

Trung ƣơng 2, Bảo vệ sức khoẻ Trung ƣơng 3, Bảo vệ sức khoẻ Trung ƣơng 5 thuộc Bệnh 

viện Hữu nghị và phòng Bảo vệ sức khoẻ cán bộ Trung ƣơng phía Nam thuộc Bệnh viện 

Thống nhất; 

Lái xe phục vụ các chức danh từ Phó Thủ tƣớng Chính phủ và tƣơng đƣơng trở lên. 

b) Mức 2, hệ số 0,3 áp dụng đối với: 

Trạm trƣởng, Trại trƣởng các trạm, trại nghiên cứu ứng dụng, thực nghiệm khoa học kỹ 

thuật của các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản;  

Trạm trƣởng, Trại trƣởng các trạm, trại nuôi trồng cây con, thuốc quý hiếm để nghiên 

cứu trong phòng thí nghiệm y, dƣợc khoa và làm thuốc; 

Cán bộ, viên chức trực tiếp vận hành, bảo dƣỡng máy gia tốc điện tử MT-17, máy phát 

nơtron NA-3C, ngƣời xử lý mẫu và nguồn phóng xạ kín, hở, an toàn phóng xạ; 

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lƣơng của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức 

khoẻ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng; 

Cán bộ, viên chức thuộc biên chế trả lƣơng của các khoa, bộ phận hồi sức cấp cứu và 

trực tiếp phục vụ cấp cứu bệnh nhân tại trạm cấp cứu 05; 

Giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thuộc biên chế trả lƣơng của các trƣờng chuyên 

biệt; 

Giáo viên đƣợc cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu 

niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trƣờng phổ thông hạng I; 

Huấn luyện viên trƣởng đội tuyển thể dục, thể thao Quốc gia; 

Lái xe phục vụ chức danh Bộ trƣởng và tƣơng đƣơng; 

Trƣởng kho vật liệu nổ, nhân viên cung ứng vật liệu nổ. 

c) Mức 3, hệ số 0,2 áp dụng đối với: 

Phó trạm trƣởng, Phó trại trƣởng các trạm, trại nghiên cứu ứng dụng, thực nghiệm khoa 

học kỹ thuật của các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản;  

Phó trạm trƣởng, Phó trại trƣởng các trạm, trại nuôi trồng cây con, thuốc quý hiếm để 

nghiên cứu trong phòng thí nghiệm y, dƣợc khoa và làm thuốc; 

Cán bộ, viên chức bảo vệ, vận chuyển, làm việc với các mẫu và nguồn phóng xạ kín và 

hở; kiểm tra độ phóng xạ khu vực máy gia tốc điện tử MT-17, máy phát nơtron NA-3C và 

trung tâm đo phóng xạ; phục vụ công tác an toàn máy gia tốc điện tử MT-17, máy phát 

nơtron NA-3C, vệ sinh khu vực máy, kho nguồn và trung tâm đo phóng xạ; 
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Tổ trƣởng các ngành địa chất, khí tƣợng thuỷ văn, khảo sát, đo đạc, trồng rừng và điều 

tra rừng; 

Trƣởng kho lƣu trữ tài liệu, thƣ viện, Trƣởng kho lƣu trữ bảo quản, phục chế hiện vật 

trong các bảo tàng hạng II trở lên, kho khu di tích Phủ Chủ tịch;  

Trƣởng kho lƣu trữ tài liệu thuộc Cục Văn thƣ Lƣu trữ Nhà nƣớc; 

Trƣởng kho thuộc Cục Dự trữ  Quốc gia; 

Trƣởng kho, Trƣởng quỹ tiền, vàng bạc, đá quý Ngân hàng Nhà nƣớc và Kho bạc Nhà 

nƣớc từ  Trung ƣơng đến cấp huyện; 

Cán bộ, viên chức thuộc biên chế trả lƣơng của các trại điều dƣỡng thƣơng binh nặng, 

bệnh viện điều trị, trại nuôi dƣỡng ngƣời tâm thần, bệnh phong; 

Giáo viên đƣợc cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu 

niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trƣờng phổ thông hạng II; 

Cán bộ, viên chức thuộc biên chế trả lƣơng của Bệnh viện Hữu nghị; 

Huấn luyện viên trƣởng đội tuyển thể dục, thể thao tỉnh, ngành, thành phố trực thuộc 

Trung ƣơng; 

Bác sĩ, kỹ thuật viên y học thể dục, thể thao ở đội tuyển Quốc gia làm công tác kiểm tra, 

theo dõi, chăm sóc, phục hồi sức khoẻ cho các vận động viên; 

Lái xe phục vụ các chức danh Thứ trƣởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ƣơng và tƣơng đƣơng; 

Phó trƣởng kho vật liệu nổ. 

d) Mức 4, hệ số 0,1 áp dụng đối với: 

Phó trƣởng kho lƣu trữ tài liệu, thƣ viện, Phó trƣởng kho lƣu trữ bảo quản, phục chế 

hiện vật trong các bảo tàng hạng II trở lên, kho khu di tích Phủ Chủ tịch;  

Trƣởng kho lƣu trữ tài liệu, thƣ viện Trƣởng kho lƣu trữ bảo quản, phục chế và giới 

thiệu hiện vật trong các bảo tàng; 

Phó trƣởng kho, Phó trƣởng quỹ tiền, vàng bạc, đá quý Ngân hàng Nhà nƣớc và Kho 

bạc Nhà nƣớc từ Trung ƣơng đến cấp huyện; 

Giáo viên đƣợc cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu 

niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trƣờng phổ thông hạng III; 

Cán bộ, viên chức y tế chuyên trách đỡ đẻ ở các trạm, bệnh viện, viện phụ sản, các khoa 

sản ở bệnh viện đa khoa và ở trung tâm y tế; 

Cán bộ, viên chức y tế trực tiếp làm kiểm nghiệm thuốc; 

Bác sĩ, kỹ thuật viên y học thể dục, thể thao ở đội tuyển cấp ngành, tỉnh làm công tác 

kiểm tra, theo dõi, chăm sóc, phục hồi sức khoẻ cho các vận động viên;  

Nhân viên bảo vệ, thủ kho vật liệu nổ; 

Thủ quỹ cơ quan, đơn vị; 

Tổ trƣởng các ngành còn lại. 
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III .  KINH PHÍ VÀ CÁCH CHI TRẢ PHỤ CẤP  

 

1. Nguồn kinh phí chi trả phụ cấp trách nhiệm công việc: 

Các đối tƣợng thuộc cơ quan, đơn vị đƣợc ngân sách nhà nƣớc bảo đảm toàn bộ, phụ 

cấp trách nhiệm công việc do ngân sách nhà nƣớc chi trả theo phân cấp ngân sách hiện hành 

trong dự toán ngân sách đƣợc giao hàng năm cho cơ quan, đơn vị; 

Các đối tƣợng thuộc cơ quan thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính 

và các đối tƣợng thuộc các đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ tài chính, phụ cấp trách nhiệm 

công việc do cơ quan, đơn vị chi trả từ nguồn kinh phí khoán và nguồn tài chính đƣợc giao tự 

chủ. 

2. Cách chi trả phụ cấp: 

Phụ cấp trách nhiệm công việc đƣợc chi trả cùng kỳ lƣơng hàng tháng và không dùng để 

tính đóng, hƣởng chế độ bảo hiểm xã hội; 

Khi không làm công việc có quy định hƣởng phụ cấp trách nhiệm công việc từ một 

tháng trở lên thì không đƣợc hƣởng phụ cấp trách nhiệm công việc. 

 

IV.  HIỆU LỰC THI HÀNH  

 

1. Thông tƣ này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

Bãi bỏ các văn bản hƣớng dẫn thực hiện Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 

của Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc 

trong các cơ quan nhà nƣớc và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nƣớc. 

2. Chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc quy định tại Thông tƣ này đƣợc tính hƣởng kể 

từ ngày 01 tháng 10 năm 2004. 

Căn cứ hƣớng dẫn tại Thông tƣ  này, Thủ trƣởng cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng và 

quản lý cán bộ, công chức, viên chức xác định đối tƣợng và mức phụ cấp trách nhiệm công 

việc đƣợc hƣởng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. 

Cán bộ, công chức, viên chức làm một số nghề hoặc công việc đặc thù trong các cơ 

quan nhà nƣớc và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nƣớc đã đƣợc cơ quan có thẩm quyền thoả 

thuận áp dụng phụ cấp trách nhiệm đang còn hiệu lực, thì tiếp tục đƣợc hƣởng cho đến khi 

không làm công việc có quy định hƣởng phụ cấp trách nhiệm; các bộ, ngành, địa phƣơng 

tổng hợp báo cáo về Bộ Nội vụ để theo dõi và quản lý. 

Việc bổ sung đối tƣợng hƣởng phụ cấp trách nhiệm công việc hoặc điều chỉnh mức phụ 

cấp trách nhiệm quy định tại Thông tƣ này, các Bộ, ngành có văn bản đề nghị gửi về Bộ Nội 

vụ để trao đổi thống nhất với Bộ Tài chính xem xét, giải quyết. 
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3. Ngƣời làm việc trong tổ chức cơ yếu hƣởng phụ cấp trách nhiệm công việc bảo vệ cơ 

mật mật mã có hƣớng dẫn riêng. 

4. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, 

Mặt trận và các đoàn thể, thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc hƣớng dẫn của 

Ban Tổ chức Trung ƣơng. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vƣớng mắc, các Bộ, ngành, địa phƣơng phản ánh về 

Bộ Nội vụ để nghiên cứu, giải quyết. 

 

 BỘ TRƢỞNG 

(đã ký) 

Đỗ Quang Trung 
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BỘ NỘI VỤ 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 07/2005/TT-BNV Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2005 

  

THÔNG TƢ 

CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 07/2005/TT-BNV NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2005 HƢỚNG DẪN 

THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỘC HẠI NGUY HIỂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG 

CHỨC, VIÊN CHỨC 

Thi hành Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế 

độ tiền lƣơng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lƣợng vũ trang; sau khi trao đổi ý 

kiến với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thƣơng binh và xã hội và các Bộ, ngành liên quan, Bộ 

Nội vụ hƣớng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, 

viên chức nhƣ sau: 

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƢỢNG ÁP DỤNG 

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp ở nơi độc 

hại nguy hiểm mà yếu tố độc hại nguy hiểm cao hơn bình thƣờng chƣa đƣợc tính vào hệ số 

lƣơng, bao gồm: 

1. Cán bộ, công chức (kể cả công chức dự bị), viên chức, những ngƣời đang trong thời gian 

tập sự, thử việc thuộc biên chế trả lƣơng của các cơ quan nhà nƣớc và các đơn vị sự nghiệp 

của Nhà nƣớc. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế nhà nƣớc và hƣởng lƣơng theo bảng lƣơng 

do Nhà nƣớc quy định đƣợc cử đến làm việc tại các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các dự 

án và các cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam. 

II. MỨC PHỤ CẤP VÀ CÁCH TÍNH TRẢ PHỤ CẤP 

1. Mức phụ cấp: 

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm gồm 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3 và 0,4 so với mức lƣơng tối thiểu 

chung. Theo mức lƣơng tối thiểu chung 290.000 đồng/tháng thì các mức tiền phụ cấp độc hại 

nguy hiểm thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 nhƣ sau: 

Mức Hệ số Mức tiền phụ cấp thực hiện 01/10/2004 

1 0,1 29.000 đồng 

2 0,2 58.000 đồng 

3 0,3 87.000 đồng 

4 0,4 116.000 đồng 

2. Quy định áp dụng các mức phụ cấp độc hại, nguy hiểm: 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=204/2004/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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a) Mức 1, hệ số 0,1 áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp ở nơi có 

một trong các yếu tố độc hại, nguy hiểm sau: 

a1) Tiếp xúc trực tiếp với chất độc, khí độc, bụi độc, làm việc ở môi trƣờng dễ bị lây nhiễm, 

mắc bệnh truyền nhiễm. 

a2) Làm việc trong môi trƣờng chịu áp suất cao hoặc thiếu dƣỡng khí, nơi quá nóng hoặc quá 

lạnh. 

a3) Những công việc phát sinh tiếng ồn lớn hoặc làm việc ở nơi có độ rung liên tục với tần số 

cao vƣợt quá tiêu chuẩn an toàn lao động và vệ sinh lao động cho phép. 

a4) Làm việc ở môi trƣờng có phóng xạ, tia bức xạ hoặc điện từ trƣờng vƣợt quá tiêu chuẩn 

cho phép. 

b) Mức 2, hệ số 0,2 áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp ở nơi có 

hai trong các yếu tố độc hại, nguy hiểm quy định tại tiết a điểm 2 mục II nêu trên. 

c) Mức 3, hệ số 0,3 áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp ở nơi có 

ba trong các yếu tố độc hại, nguy hiểm quy định tại tiết a điểm 2 mục II nêu trên. 

d) Mức 4, hệ số 0,4 áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp ở nơi có 

các yếu tố độc hại, nguy hiểm quy định tại tiết a điểm 2 mục II nêu trên. 

3. Cách tính và nguồn kinh phí chi trả phụ cấp: 

a) Cách tính trả phụ cấp: 

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đƣợc tính theo thời gian thực tế làm việc tại nơi có các yếu tố 

độc hại, nguy hiểm; nếu làm việc dƣới 4 giờ trong ngày thì đƣợc tính bằng 1/2 ngày làm 

việc, nếu làm việc từ 4 giờ trở lên thì đƣợc tính cả ngày làm việc. Phụ cấp độc hại, nguy 

hiểm đƣợc trả cùng kỳ lƣơng hàng tháng và không để dùng tính đóng, hƣởng chế độ bảo 

hiểm xã hội. 

b) Nguồn kinh phí chi trả chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm: 

Các đối tƣợng thuộc cơ quan, đơn vị đƣợc ngân sách nhà nƣớc bảo đảm toàn bộ, phụ cấp độc 

hại, nguy hiểm do ngân sách nhà nƣớc chi trả theo phân cấp ngân sách hiện hành trong dự 

toán ngân sách đƣợc giao hàng năm cho cơ quan, đơn vị; 

Các đối tƣợng thuộc cơ quan thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính và các 

đối tƣợng thuộc các đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ tài chính, phụ cấp độc hại, nguy hiểm 

do cơ quan, đơn vị chi trả từ nguồn kinh phí khoán và nguồn tài chính đƣợc giao tự chủ. 

III. HIỆU LỰC THI HÀNH 

1. Thông tƣ này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

Bãi bỏ các văn bản hƣớng dẫn thực hiện Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của 

Chính phủ về chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức làm 

việc trong các cơ quan nhà nƣớc và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nƣớc. 

2. Chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm quy định tại Thông tƣ này đƣợc tính hƣởng kể từ ngày 

01 tháng 10 năm 2004. 
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Cán bộ, công chức, viên chức làm một số nghề hoặc công việc đặc thù trong các cơ quan nhà 

nƣớc và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nƣớc đã đƣợc cơ quan có thẩm quyền thoả thuận áp 

dụng phụ cấp độc hại, nguy hiểm đang còn hiệu lực, thì tiếp tục đƣợc hƣởng cho đến khi có 

sự thay đổi các yếu tố độc hại, nguy hiểm là căn cứ để thoả thuận phụ cấp; các Bộ, ngành, địa 

phƣơng tổng hợp báo cáo về Bộ Nội vụ để theo dõi và quản lý. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp và thƣờng xuyên làm việc ở nơi độc hại, nguy hiểm 

theo quy định tại Thông tƣ này mà chƣa đƣợc cơ quan có thẩm quyền thoả thuận áp dụng chế 

độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm, thì Thủ trƣởng cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, 

công chức, viên chức có văn bản đề nghị Bộ, ngành (nếu thuộc Trung ƣơng quản lý), Uỷ ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng (nếu thuộc địa phƣơng quản lý). Trên cơ sở 

đề nghị của cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, Bộ, ngành hoặc Uỷ ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ (kèm theo hồ 

sơ) để trao đổi thống nhất với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan thoả thuận hƣởng phụ 

cấp độc hại, nguy hiểm. 

Hồ sơ đề nghị hƣởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm, gồm: 

a) Công văn đề nghị của Bộ, ngành Trung ƣơng hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ƣơng. 

b) Bản thuyết minh điều kiện lao động đƣợc cơ quan y học lao động xác nhận. Trƣờng hợp 

nghề hoặc công việc đã đƣợc công nhận là nghề, công việc độc hại, nguy hiểm hoặc nghề, 

công việc làm việc trong môi trƣờng độc hại, nguy hiểm thì kèm theo danh mục nghề, công 

việc độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nguy hiểm đã đƣợc ban hành. 

c. Mức phụ cấp độc hại, nguy hiểm đề nghị đƣợc hƣởng, số ngƣời đề nghị đƣợc hƣởng và 

nguồn kinh phí chi trả, trong đó tính riêng phần quỹ do ngân sách nhà nƣớc chi trả. 

4. Ngƣời làm việc theo chế độ hợp đồng lao động làm những công việc độc hại, nguy hiểm 

hoặc làm việc trực tiếp ở nơi độc hại, nguy hiểm trong các cơ quan nhà nƣớc và các đơn vị 

sự nghiệp của Nhà nƣớc, thì phụ cấp độc hại, nguy hiểm (nếu có) đƣợc thoả thuận trong hợp 

đồng lao động. 

5. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt 

trận và các đoàn thể thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm theo hƣớng dẫn của Ban 

Tổ chức Trung ƣơng. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vƣớng mắc, các Bộ, ngành, địa phƣơng phản ánh về Bộ Nội 

vụ để nghiên cứu, giải quyết. 

  Đỗ Quang Trung 

(Đã ký) 
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BỘ NỘI VỤ 

-------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

Số: 08/2013/TT-BNV Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2013 

  

THÔNG TƢ 

HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƢƠNG THƢỜNG XUYÊN VÀ NÂNG BẬC 

LƢƠNG TRƢỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƢỜI LAO ĐỘNG 

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền 

lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi là Nghị định số 

204/2004/NĐ-CP) đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009; 

Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 và Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 

năm 2013 của Chính phủ; 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và 

nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, 

Điều 1. Phạm vi và đối tƣợng 

1. Phạm vi và đối tƣợng áp dụng: 

a) Cán bộ, công chức, viên chức xếp lƣơng theo bảng lƣơng chuyên gia cao cấp, các bảng lƣơng 

chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ làm việc trong các cơ quan nhà nƣớc từ Trung ƣơng đến xã, 

phƣờng, thị trấn (xã, phƣờng, thị trấn gọi chung là cấp xã) và trong các đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: 

- Cán bộ trong các cơ quan nhà nƣớc từ Trung ƣơng đến quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

thuộc diện xếp lƣơng theo ngạch, bậc công chức hành chính quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 Nghị định 

số 204/2004/NĐ-CP; 

- Công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp công lập xếp lƣơng theo bảng 

lƣơng chuyên gia cao cấp, bảng lƣơng chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ (bao gồm cả các chức 

danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát); 

- Cán bộ cấp xã quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 và công chức cấp xã quy định tại Điểm 3 Khoản 

2 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lƣợng, 

một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phƣờng, thị trấn và những ngƣời hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã (sau đây gọi là Nghị định số 92/2009/NĐ-CP). 

b) Những ngƣời xếp lƣơng theo bảng lƣơng chuyên gia cao cấp, bảng lƣơng chuyên môn, nghiệp vụ, 

thừa hành, phục vụ do Nhà nƣớc quy định đƣợc cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại các dự án và 

các cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam mà vẫn thuộc danh sách trả lƣơng của cơ quan, đơn vị. 

c) Những ngƣời làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lƣơng theo bảng lƣơng do Nhà nƣớc quy 

định trong cơ quan nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành của pháp luật. 

d) Những ngƣời xếp lƣơng theo bảng lƣơng do Nhà nƣớc quy định thuộc chỉ tiêu biên chế đƣợc ngân 

sách nhà nƣớc cấp kinh phí trong các hội có tính chất đặc thù quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Quyết định số 

68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất 

đặc thù. 

Các đối tƣợng tại các Điểm a, b, c và d Khoản này sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức 

và ngƣời lao động. 
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2. Đối tƣợng không áp dụng: 

a) Cán bộ thuộc diện xếp lƣơng theo bảng lƣơng chức vụ đã đƣợc xếp lƣơng theo nhiệm kỳ. 

b) Cán bộ cấp xã là ngƣời đang hƣởng chế độ hƣu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động quy định tại Điểm 

c Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 

tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP. 

c) Công chức cấp xã chƣa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Điểm b Khoản 2 

Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP. 

Điều 2. Chế độ nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên 

Đối tƣợng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tƣ này, nếu chƣa xếp bậc lƣơng cuối cùng trong ngạch 

công chức (sau đây gọi là ngạch), trong chức danh nghề nghiệp viên chức, chức danh chuyên gia cao cấp và 

chức danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát (sau đây gọi là chức danh) hiện giữ, thì 

đƣợc xét nâng một bậc lƣơng thƣờng xuyên khi có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong 

chức danh và đạt đủ tiêu chuẩn nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này 

trong suốt thời gian giữ bậc lƣơng nhƣ sau: 

1. Điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh: 

a) Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên: 

- Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chƣa xếp bậc lƣơng cuối cùng trong bảng lƣơng chuyên 

gia cao cấp, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lƣơng trong bảng lƣơng chuyên gia cao cấp đƣợc xét nâng 

một bậc lƣơng; 

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chƣa xếp 

bậc lƣơng cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lƣơng trong 

ngạch hoặc trong chức danh đƣợc xét nâng một bậc lƣơng; 

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên 

thừa hành, phục vụ: Nếu chƣa xếp bậc lƣơng cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 

24 tháng) giữ bậc lƣơng trong ngạch hoặc trong chức danh đƣợc xét nâng một bậc lƣơng. 

b) Các trƣờng hợp đƣợc tính vào thời gian để xét nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên, gồm: 

- Thời gian nghỉ làm việc đƣợc hƣởng nguyên lƣơng theo quy định của pháp luật về lao động; 

- Thời gian nghỉ hƣởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; 

- Thời gian nghỉ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hƣởng bảo hiểm xã hội cộng dồn từ 6 

tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; 

- Thời gian đƣợc cấp có thẩm quyền quyết định cử đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo 

sát ở trong nƣớc, ở nƣớc ngoài (bao gồm cả thời gian đi theo chế độ phu nhân, phu quân theo quy định của 

Chính phủ) nhƣng vẫn trong danh sách trả lƣơng của cơ quan, đơn vị. 

c) Thời gian không đƣợc tính để xét nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên, gồm: 

- Thời gian nghỉ việc riêng không hƣởng lƣơng; 

- Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nƣớc và ở nƣớc ngoài vƣợt 

quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định; 

- Thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam và các loại thời gian không làm việc khác ngoài 

quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này. 

Tổng các loại thời gian không đƣợc tính để xét nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên quy định tại Điểm này 

(nếu có) đƣợc tính tròn tháng, nếu có thời gian lẻ không tròn tháng thì đƣợc tính nhƣ sau: Dƣới 11 ngày làm 

việc (không bao gồm các ngày nghỉ hằng tuần và ngày nghỉ làm việc đƣợc hƣởng nguyên lƣơng theo quy 

định của pháp luật về lao động) thì không tính; từ 11 ngày làm việc trở lên tính bằng 01 tháng. 
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2. Tiêu chuẩn nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên: 

Đối tƣợng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tƣ này có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch 

hoặc trong chức danh quy định tại Khoản 1 Điều này và qua đánh giá đạt đủ 02 tiêu chuẩn sau đây trong suốt 

thời gian giữ bậc lƣơng thì đƣợc nâng một bậc lƣơng thƣờng xuyên: 

a) Đối với cán bộ, công chức: 

- Tiêu chuẩn 1: Đƣợc cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhƣng còn hạn chế về 

năng lực trở lên; 

- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách 

chức. 

b) Đối với viên chức và ngƣời lao động: 

- Tiêu chuẩn 1: Đƣợc cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 

- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức. 

3. Thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên: 

Trong thời gian giữ bậc lƣơng hiện giữ, nếu cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động đã có 

thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao 

hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài 

thời gian tính nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này nhƣ sau: 

a) Kéo dài 12 tháng (một năm) đối với các trƣờng hợp: 

- Cán bộ bị kỷ luật cách chức; 

- Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức; 

- Viên chức và ngƣời lao động bị kỷ luật cách chức. 

b) Kéo dài 06 (sáu) tháng đối với các trƣờng hợp: 

- Cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo; 

- Viên chức và ngƣời lao động bị kỷ luật cảnh cáo; 

- Cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động không hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao hằng năm; 

trƣờng hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao thì mỗi 

năm không hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao bị kéo dài 06 (sáu) tháng. 

c) Kéo dài 03 (ba) tháng đối với viên chức và ngƣời lao động bị kỷ luật khiển trách. 

d) Trƣờng hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc 

lƣơng thƣờng xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này. 

đ) Trƣờng hợp cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động là đảng viên bị kỷ luật Đảng thì thực 

hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30 tháng 3 năm 2013 của Bộ Chính trị 

về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Việc kéo dài thời gian nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên đƣợc căn cứ vào 

hình thức xử lý kỷ luật do cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động quyết định theo 

quy định của pháp luật. 

4. Trƣờng hợp đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền là oan, sai sau khi bị đình chỉ công tác, bị 

tạm giữ, tạm giam, bị kỷ luật (khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức) thì thời gian này đƣợc tính lại 

các chế độ về nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên nhƣ sau: 

a) Thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam do oan, sai đƣợc tính lại vào thời gian để xét 

nâng bậc lƣơng; 

b) Không thực hiện kéo dài thời gian xét nâng bậc lƣơng đối với các hình thức kỷ luật do oan, sai; 
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c) Đƣợc truy lĩnh tiền lƣơng, truy nộp bảo hiểm xã hội (bao gồm cả phần bảo hiểm xã hội do cơ quan, 

đơn vị đóng) theo các bậc lƣơng đã đƣợc tính lại. 

Điều 3. Chế độ nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 

1. Chế độ nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ: 

a) Điều kiện và chế độ đƣợc hƣởng: 

Đối tƣợng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tƣ này đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 

2 Thông tƣ này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã đƣợc cấp có thẩm quyền quyết định 

công nhận bằng văn bản, nếu chƣa xếp bậc lƣơng cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến 

ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để đƣợc nâng 

bậc lƣơng thƣờng xuyên thì đƣợc xét nâng một bậc lƣơng trƣớc thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian 

quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tƣ này. 

b) Tỷ lệ nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn: 

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động (trừ các đối tƣợng quy định tại Khoản 2 Điều 

này) đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm 

không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động trong danh sách trả lƣơng của cơ 

quan, đơn vị. Danh sách trả lƣơng của cơ quan, đơn vị đƣợc xác định theo quyết định của cấp có thẩm quyền 

giao biên chế (đối với cán bộ, công chức) hoặc phê duyệt số lƣợng ngƣời làm việc (đối với viên chức và 

ngƣời lao động) tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn. 

c) Cách tính số ngƣời thuộc tỷ lệ đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn: 

- Cứ mỗi 10 ngƣời trong danh sách trả lƣơng (không tính số dƣ ra dƣới 10 ngƣời sau khi lấy tổng số 

ngƣời trong danh sách trả lƣơng của cơ quan, đơn vị chia cho 10), cơ quan, đơn vị đƣợc xác định có 01 

ngƣời đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc. 

- Căn cứ vào cách tính nêu trên, vào quý IV hằng năm, cơ quan, đơn vị (bao gồm cả cơ quan, đơn vị có 

dƣới 10 ngƣời trong danh sách trả lƣơng) có văn bản báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để theo dõi 

và kiểm tra về số ngƣời trong tỷ lệ đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc của năm 

sau liền kề và số dƣ ra dƣới 10 ngƣời của cơ quan, đơn vị mình. 

- Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp căn cứ vào tổng số ngƣời trong danh sách trả lƣơng dƣ ra dƣới 10 

ngƣời (bao gồm cả cơ quan, đơn vị có dƣới 10 ngƣời trong danh sách trả lƣơng) theo báo cáo của các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc và số ngƣời trong danh sách trả lƣơng đƣợc cấp có thẩm quyền cho tăng thêm trong 

năm ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc để giao thêm số ngƣời đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập 

thành tích xuất sắc ngoài số ngƣời thuộc tỷ lệ không quá 10% của cơ quan, đơn vị trực thuộc (trong đó ƣu 

tiên cho các đơn vị có dƣới 10 ngƣời trong danh sách trả lƣơng và cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ 

công tác), nhƣng phải bảo đảm tổng số ngƣời đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc 

ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc không vƣợt quá 10% tổng số ngƣời trong danh sách trả lƣơng tính đến ngày 

31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

- Đến hết quý I của năm sau liền kề với năm xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn, nếu cơ quan, đơn vị 

không thực hiện hết số ngƣời trong tỷ lệ đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn của năm xét nâng bậc lƣơng 

trƣớc thời hạn (kể cả số ngƣời đƣợc cơ quan quản lý cấp trên giao thêm, nếu có) thì không đƣợc tính vào tỷ 

lệ nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc của các năm sau. 

d) Số lần đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ: 

Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực 

hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh. 

đ) Xác định thành tích để xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc: 

- Thành tích để xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn đƣợc xác định theo thời điểm ban hành quyết định 

công nhận thành tích đạt đƣợc trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có 

yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu 
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cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời 

hạn. 

Riêng đối với trƣờng hợp đã đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn thì tất cả các thành tích đạt đƣợc 

trƣớc ngày có quyết định nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) quy định 

tại Điểm này không đƣợc tính để xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn cho lần sau. 

- Việc xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn đƣợc căn cứ vào thành tích cao nhất đạt đƣợc của cán bộ, 

công chức, viên chức và ngƣời lao động; nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác; 

trƣờng hợp có nhiều ngƣời có thành tích nhƣ nhau thì thực hiện ƣu tiên theo quy chế nâng bậc lƣơng trƣớc 

thời hạn của cơ quan, đơn vị. 

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A, đã đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong 

thực hiện nhiệm vụ từ bậc 3 hệ số lƣơng 5,08 ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002) lên bậc 4 hệ số lƣơng 

5,42 ngạch chuyên viên chính từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Đến ngày 01 tháng 8 năm 2010 ông A đƣợc 

Chủ tịch nƣớc ký Quyết định tặng thƣởng Huân chƣơng Lao động hạng ba cho thành tích công tác giai đoạn 

2005 - 2009 (thành tích này của ông A đƣợc ký sau ngày 01 tháng 01 năm 2010 đƣợc tính để xét nâng bậc 

lƣơng trƣớc thời hạn cho lần sau). Theo quy chế của cơ quan, đơn vị nơi công tác thì thành tích đƣợc tặng 

thƣởng Huân chƣơng Lao động hạng ba đƣợc xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 12 tháng, nhƣng theo quy 

định không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn trong cùng ngạch nên ông A vẫn chỉ 

đƣợc xét nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên từ bậc 4 lên bậc 5 ngạch chuyên viên chính từ ngày 01 tháng 01 năm 

2013. Đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 (sau đủ 24 tháng giữ bậc 5 ngạch chuyên viên chính), nếu ông A đủ 

điều kiện xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc ở ngạch chuyên viên chính thì thành 

tích công tác của ông A trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 

2015 (trong đó có thành tích đƣợc tặng thƣởng Huân chƣơng Lao động hạng ba ngày 01 tháng 8 năm 2010) 

đƣợc tính để xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn. 

e) Tiêu chuẩn xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn: 

Tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian đƣợc nâng bậc 

lƣơng trƣớc thời hạn tƣơng ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và 

ngƣời lao động do ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động 

trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định cụ thể trong Quy chế nâng bậc lƣơng 

trƣớc thời hạn của cơ quan, đơn vị. Căn cứ vào quy định này, cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao 

động thuộc diện đƣợc xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn hằng năm do tập thể bình chọn, nhƣng mỗi năm 

không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động trong danh sách trả lƣơng của cơ 

quan, đơn vị. 

2. Chế độ nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động đã có 

thông báo nghỉ hƣu: 

Cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động đã có thông báo nghỉ hƣu, nếu trong thời gian giữ bậc 

đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tƣ này, chƣa xếp bậc lƣơng cuối cùng trong ngạch 

hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hƣu đến trƣớc ngày nghỉ hƣu còn thiếu từ 12 tháng 

trở xuống để đƣợc nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên theo quy định thì đƣợc nâng một bậc lƣơng trƣớc thời hạn 

12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tƣ này. 

3. Trƣờng hợp cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động vừa thuộc đối tƣợng đƣợc xét nâng bậc 

lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tƣợng đƣợc xét nâng 

bậc lƣơng trƣớc thời hạn khi có thông báo nghỉ hƣu, thì cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động 

đƣợc chọn một trong hai chế độ nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động có trách 

nhiệm trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp thực hiện: 

a) Ban hành Quy chế nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm 

vụ của cơ quan, đơn vị mình, trong đó phải quy định rõ tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong 
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thực hiện nhiệm vụ, thời gian đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn tƣơng ứng với từng cấp độ thành tích khác 

nhau của cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động và thứ tự ƣu tiên xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 

đối với những ngƣời có thành tích xuất sắc nhƣ nhau để làm căn cứ xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn đối 

với các đối tƣợng thuộc phạm vi quản lý. Bản Quy chế này phải đƣợc công khai trong cơ quan, đơn vị và gửi 

cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để quản lý và kiểm tra trong quá trình thực hiện. 

b) Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp hiện hành nâng bậc lƣơng 

thƣờng xuyên và nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn (khi lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và khi 

có thông báo nghỉ hƣu) đối với cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động trong danh sách trả lƣơng 

của cơ quan, đơn vị. 

c) Thông báo công khai danh sách những ngƣời đƣợc nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên và nâng bậc lƣơng 

trƣớc thời hạn trong cơ quan, đơn vị. 

d) Định kỳ vào quý IV hằng năm, có văn bản báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp tình hình và 

những vƣớng mắc trong việc thực hiện chế độ nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên và nâng bậc lƣơng trƣớc thời 

hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động ở cơ quan, đơn vị theo mẫu số 1 ban hành kèm 

theo Thông tƣ này; số ngƣời thuộc tỷ lệ đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc và số 

ngƣời dƣ ra dƣới 10 ngƣời của cơ quan, đơn vị mình ở năm sau liền kề. 

2. Ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cấp trên trực tiếp của cơ quan, đơn vị có trách nhiệm: 

Kiểm tra kết quả và giải quyết theo thẩm quyền những vƣớng mắc trong việc thực hiện chế độ nâng 

bậc lƣơng thƣờng xuyên và nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao 

động thuộc phạm vi quản lý; tổng hợp báo cáo Bộ, ngành Trung ƣơng (nếu thuộc Trung ƣơng quản lý), Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng (nếu thuộc địa phƣơng quản lý) kết quả thực hiện chế 

độ nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên và nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn ở tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tƣ này. 

3. Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao, Viện trƣởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ƣơng có trách nhiệm: 

a) Kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền những vƣớng mắc trong việc thực hiện chế độ nâng bậc 

lƣơng thƣờng xuyên và nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn ở Bộ, ngành, địa phƣơng; bảo đảm tỷ lệ mỗi năm 

không vƣợt quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động trong danh sách trả lƣơng 

đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn 

vị thuộc phạm vi quản lý. 

b) Quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên và nâng bậc lƣơng 

trƣớc thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động thuộc thẩm quyền quản lý. 

c) Đề nghị bằng văn bản gửi Bộ Nội vụ để thống nhất ý kiến trƣớc khi ký Quyết định nâng bậc lƣơng 

trƣớc thời hạn khi lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (gửi kèm biên bản họp xét nâng bậc 

lƣơng; quy chế nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn của cơ quan, đơn vị; bản sao Quyết định giao chỉ tiêu biên 

chế, số lƣợng ngƣời làm việc của cơ quan, đơn vị; bản sao quyết định xếp lƣơng gần nhất và bản sao Quyết 

định công nhận thành tích xuất sắc của cấp có thẩm quyền) và khi có thông báo nghỉ hƣu (gửi kèm bản sao 

quyết định xếp lƣơng gần nhất và bản sao thông báo nghỉ hƣu) đối với các trƣờng hợp xếp lƣơng ở ngạch 

chuyên viên cao cấp và các ngạch, chức danh tƣơng đƣơng ngạch chuyên viên cao cấp thuộc danh sách trả 

lƣơng của Bộ, ngành, địa phƣơng. 

Việc quyết định nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên và nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn đối với các chức danh 

thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng, Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội quản lý thực hiện theo 

phân cấp hiện hành. 

d) Định kỳ vào quý IV hằng năm, tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ kết quả thực hiện nâng bậc lƣơng 

thƣờng xuyên và nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức xếp lƣơng ở ngạch 

chuyên viên cao cấp và các ngạch, chức danh tƣơng đƣơng ngạch chuyên viên cao cấp theo mẫu số 2 ban 

hành kèm theo Thông tƣ này. 
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4. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ƣơng thực hiện thu bảo hiểm xã hội và tính hƣởng quyền lợi bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và ngƣời lao động theo đúng chế độ nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên và nâng bậc lƣơng trƣớc 

thời hạn quy định tại Thông tƣ này. Nếu phát hiện việc nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên và nâng bậc lƣơng 

trƣớc thời hạn không đúng quy định thì Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng có 

văn bản đề nghị ngƣời có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động thực hiện lại 

theo đúng chế độ quy định, sau đó mới giải quyết các quyền lợi bảo hiểm xã hội đối với các đối tƣợng đƣợc 

hƣởng (đồng thời gửi Bộ Nội vụ 01 bản để theo dõi và kiểm tra). 

5. Bộ Nội vụ kiểm tra việc thực hiện chế độ nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên và nâng bậc lƣơng trƣớc 

thời hạn ở các Bộ, ngành, địa phƣơng; đồng thời yêu cầu các Bộ, ngành, địa phƣơng hủy bỏ quyết định nâng 

bậc lƣơng thƣờng xuyên và nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao 

động trái với quy định tại Thông tƣ này. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tƣ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2013. 

Chế độ nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ từ năm 2013 

đối với cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động thực hiện theo hƣớng dẫn tại Thông tƣ này. 

2. Thông tƣ số 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hƣớng dẫn thực hiện chế 

độ nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên và nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và 

Mục I Thông tƣ số 83/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ hƣớng dẫn sửa đổi, bổ sung 

chế độ nâng bậc lƣơng và các chế độ phụ cấp lƣơng đối với cán bộ, công chức, viên chức hết hiệu lực thi 

hành kể từ ngày Thông tƣ này có hiệu lực thi hành. 

3. Các đối tƣợng thuộc lực lƣợng vũ trang và ngƣời làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu có 

hƣớng dẫn riêng. 

4. Các đối tƣợng làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam 

và tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chế độ nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên và nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 

theo hƣớng dẫn của Ban Tổ chức Trung ƣơng. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vƣớng mắc, các Bộ, ngành, địa phƣơng và các tổ chức, cá nhân phản 

ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu, giải quyết./. 

  

  

Nơi nhận: 

- Ban Bí thƣ TW Đảng; 
- Thủ tƣớng, Các Phó Thủ tƣớng CP; 

- Các Bộ cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- VP BCĐTW về phòng chống tham nhũng; 
- HĐND, UBND, SNV các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nƣớc; 

- Hội đồng dân tộc và các Ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 
- VP CP, Cổng TTĐT Chính phủ; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nƣớc; 

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ƣơng của các đoàn thể CT-XH; 
- Bộ trƣởng và các Thứ trƣởng; 

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; 

- Lƣu: Văn thƣ, Vụ TL (10b). 

KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Thăng 

  

Bộ, ngành hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố: 

Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: 

Cơ quan, đơn vị: 

MẪU SỐ 1 
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BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NÂNG BẬC LƢƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƢỜI LAO 

ĐỘNG NĂM:……. 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ) 

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động ở cơ quan, đơn vị có mặt tại thời điểm báo cáo: …….ngƣời. 

Trong đó: 

1. Số ngƣời đƣợc nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên ở cơ quan, đơn vị trong năm: …….ngƣời; 

2. Số ngƣời đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị trong 

năm:………ngƣời; 

3. Số ngƣời đã có thông báo nghỉ hƣu đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn ở cơ quan, đơn vị trong năm:…….ngƣời. 

S

ố thứ 

tự 

Họ và 

tên 

Ng

ày, tháng 

năm sinh 
Trì

nh độ 

chuyên 

môn 

nghiệp vụ 

đƣợc đào 

tạo 

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lƣơng 

trƣớc khi đƣợc nâng bậc 
Kết quả nâng bậc trong năm   

N

gạch 

hoặc 

chức 

danh 

B

ậc trong 

ngạch 

hoặc 

trong 

chức 

danh 

hiện giữ 

H

ệ số 

lƣơng ở 

bậc 

hiện 

giữ 

T

hời 

điểm 

đƣợc 

xếp 

H

ệ số 

chênh 

lệch bảo 

lƣu (nếu 

có) 

N

gạch 

hoặc 

chức 

danh 

B

ậc 

lƣơng 

sau 

nâng 

bậc 

H

ệ số 

lƣơng 

mới 

đƣợc 

nâng 

bậc 

T

hời 

gian 

tính 

nâng 

bậc lần 

sau 

H

ộ số 

chênh 

lệch 

bảo lƣu 

(nếu có) 

Tiề

n lƣơng 

tăng thêm 

do nâng 

bậc trong 

năm 

(1.000đ) 

 

N

am 

N

ữ 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 
16   

I Cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động đƣợc nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên           

1 

2 

… 

                              

  

I

I 

Cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện 

nhiệm vụ 
  

1 

2 

… 

                              

  

I

II 

Cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động đã có thông báo nghỉ hƣu đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 
  

1 

2 

… 

                              

  

C

ộng 

(I+II+I

II) 

                            
  

  

  .... Ngày.... tháng... năm.... 

Thủ trƣởng cơ quan, đơn vị 

(Ký tên và đóng dấu) 

Ghi chú (Mẫu số 1): 

1. Cơ quan đơn vị gửi kèm báo cáo này những vƣớng mắc trong việc thực hiện chế độ nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên và nâng bậc lƣơng 

trƣớc thời hạn ở cơ quan, đơn vị (nếu có) 

2. Cách ghi các cột: 

Cột 6 và cột 11 ghi mã số ngạch hoặc chức danh. 

Cột 16 đƣợc tính theo số tháng hƣởng chênh lệch giữa bậc lƣơng mới đƣợc nâng bậc so với bậc lƣơng cũ trong năm.  

3. Mẫu số 1 này dùng để cơ quan, đơn vị báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp; sau đó cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp tổng hợp 

tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc báo cáo Bộ, ngành (nếu thuộc Trung ƣơng quản lý ) hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ƣơng (nếu thuộc địa phƣơng quản lý). 
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Bộ, ngành hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố: MẪU SỐ 2 

  

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NÂNG BẬC LƢƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGẠCH CHUYÊN 

VIÊN CAO CẤP VÀ CÁC NGẠCH, CHỨC DANH TƢƠNG ĐƢƠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CAO CẤP NĂM:…… 

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ, ngành, địa phƣơng có mặt tại thời điểm báo cáo:….ngƣời. 

Trong đó: 

1. Số ngƣời ở ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch, chức danh tƣơng đƣơng ngạch chuyên viên cao cấp đƣợc nâng bậc lƣơng thƣờng 

xuyên ở Bộ, ngành, địa phƣơng trong năm:…….ngƣời; 

2. Tổng số ngƣời đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ở Bộ, ngành, địa phƣơng trong 

năm:……ngƣời; 

Trong đó số ngƣời ở ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch, chức danh tƣơng đƣơng ngạch chuyên viên cao cấp đƣợc nâng bậc lƣơng 

trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong năm:…….ngƣời; 

3. Số ngƣời ở ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch, chức danh tƣơng đƣơng ngạch chuyên viên cao cấp đã có thông báo nghỉ hƣu 

đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn ở Bộ, ngành, địa phƣơng trong năm:……..ngƣời. 
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I Cán bộ, công chức, viên chức ở ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch, chức danh tƣơng đƣơng ngạch chuyên viên 

cao cấp đƣợc nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên 
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I

I 

Cán bộ, công chức, viên chức ở ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch, chức danh tƣơng đƣơng ngạch chuyên viên cao cấp 

đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 
  

1 

2 

… 

                              

  

I

II 

Cán bộ, công chức, viên chức ở ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch, chức danh tƣơng đƣơng ngạch chuyên viên cao cấp đã 

có thông báo nghỉ hƣu đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 
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  …, Ngày.... tháng.... năm.... 

Thủ trƣởng Bộ, ngành hoặc Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố 

(Ký tên và đóng dấu) 

Ghi chú (Mẫu số 2): 
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1. Bộ, ngành hoặc UBND tỉnh gửi kèm báo cáo này những vƣớng mắc trong việc thực hiện chế độ nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên và nâng 

bậc lƣơng trƣớc thời hạn đối với ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch, chức danh tƣơng đƣơng ngạch chuyên viên cao cấp ở Bộ , ngành, địa 

phƣơng (nếu có). 

2. Cách ghi các cột: Cột 6, cột 11 và cột 16 nhƣ ghi chú ở mẫu 1 

3. Mẫu số 2 này dùng để các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng báo cáo Bộ Nội vụ kết quả nâng bậc lƣơng ở 

ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch, chức danh tƣơng đƣơng ngạch chuyên viên cao cấp thuộc danh sách trả lƣơng của các Bộ, ngành, địa 

phƣơng. 
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THỦ TƢỚNG CHÍNH 

PHỦ  

_________ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

_________ 

Số: 73/2011/QĐ-TTg  Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011 

  

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với  

công chức, viên chức, ngƣời lao động trong các cơ sở y tế công lập  

và chế độ phụ cấp chống dịch  

_____________ 

 

THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội 

khóa XII về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lƣợng 

chăm sóc sức khỏe nhân dân; 

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về 

chế độ tiền lƣơng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lƣợng vũ trang; 

Xét đề nghị của Bộ trƣởng Bộ Y tế, Bộ trƣởng Bộ Nội vụ và Bộ trƣởng Bộ Tài chính, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

1. Quyết định này quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù sau đây: 

a) Phụ cấp thƣờng trực; 

b) Phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật; 

c) Phụ cấp chống dịch. 

2. Quyết định này áp dụng đối với: 



 

www.mot.gov.vn 

21 

a) Công chức; viên chức; ngƣời làm việc theo chế độ hợp đồng lao động đã đƣợc xếp 

lƣơng theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế 

độ tiền lƣơng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lƣợng vũ trang làm việc tại cơ sở y 

tế công lập; trạm y tế xã, phƣờng, thị trấn, trạm y tế quân dân y (sau đây gọi chung là trạm y 

tế xã); cơ sở chữa bệnh đƣợc thành lập theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính; cơ sở điều dƣỡng thƣơng binh, bệnh binh, ngƣời khuyết tật; 

b) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức, viên chức, công 

nhân quốc phòng và ngƣời làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ sở y tế của 

Quân đội nhân dân. Sĩ quan, hạ sĩ quan hƣởng lƣơng; công nhân, viên chức và lao động hợp 

đồng hƣởng lƣơng từ ngân sách nhà nƣớc làm việc trong cơ sở y tế của Công an nhân dân; 

c) Thành viên Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp; cộng tác viên, tình nguyện viên tham 

gia chống dịch. 

Công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, hạ sĩ quan hƣởng 

lƣơng, binh sĩ, công nhân quốc phòng, ngƣời làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy 

định tại điểm a, b và c khoản này sau đây gọi chung là ngƣời lao động. 

Điều 2. Chế độ phụ cấp thƣờng trực 

1. Nguyên tắc thực hiện chế độ thƣờng trực: 

a) Thủ trƣởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giƣờng bệnh căn cứ vào tình hình thực 

tế về nhân lực và hoạt động của từng bộ phận trong đơn vị để quyết định hình thức bố trí 

ngƣời lao động làm việc theo ca kíp hoặc làm thêm giờ; trƣờng hợp thiếu nhân lực, không 

thể bố trí ngƣời làm việc theo ca kíp hoặc làm thêm giờ, kể cả các khu vực quy định tại điểm 

b khoản 1 Điều này thì phải bố trí ngƣời lao động thƣờng trực 24/24 giờ; 

b) Đối với khoa, khu vực đặc biệt gồm: khoa hồi sức cấp cứu, khoa phẫu thuật gây mê 

hồi sức, khoa hồi sức sơ sinh, khoa điều trị tích cực, khoa cấp cứu, khoa chống độc; chăm 

sóc trẻ sơ sinh non tháng tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, hạng II; khu vực chăm sóc bệnh 

nhân tâm thần cấp tính ở bệnh viện và trung tâm chuyên khoa tâm thần thì thủ trƣởng cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh căn cứ vào điều kiện thực tế để bố trí ngƣời lao động làm việc theo ca 

nhƣ sau: 

- Ngày làm việc gồm 03 ca, mỗi ca làm việc 08 giờ; 

- Ngày làm việc gồm 02 ca: một ca làm việc 08 giờ theo giờ hành chính và một ca làm 

việc 16 giờ hoặc mỗi ca làm việc 12 giờ. 

2. Định mức nhân lực trong phiên trực: 

a) Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giƣờng bệnh thì định mức nhân lực tiêu 

chuẩn cho 01 phiên trực gồm: trực lãnh đạo, trực lâm sàng, trực cận lâm sàng và trực hậu cần 

đƣợc quy định nhƣ sau: 
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- Bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I: 14 ngƣời/phiên trực/100 giƣờng bệnh kế 

hoạch; 

- Bệnh viện hạng II và hạng III: 13 ngƣời/phiên trực/100 giƣờng bệnh kế hoạch; 

- Bệnh viện hạng IV, bệnh viện chƣa đƣợc xếp hạng: 12 ngƣời/phiên trực/100 giƣờng 

bệnh kế hoạch (tính chung cho cả số giƣờng bệnh của các phòng khám đa khoa khu vực, nhà 

hộ sinh trực thuộc). Riêng bệnh viện có quy mô dƣới 70 giƣờng bệnh đƣợc bố trí 10 

ngƣời/phiên trực; bệnh viện có quy mô từ 70 giƣờng bệnh đến dƣới 100 giƣờng bệnh đƣợc 

bố trí 11 ngƣời/phiên trực. 

Thủ trƣởng cơ sở khám, chữa bệnh căn cứ vào dự toán ngân sách đƣợc giao và các 

nguồn thu sự nghiệp, vào tình hình thực tế về công suất sử dụng giƣờng bệnh để quyết định 

số nhân lực trong phiên trực cho phù hợp. Trƣờng hợp quá tải, đơn vị đƣợc quyết định số 

nhân lực trực cao hơn nhƣng tối đa cũng không đƣợc vƣợt quá tỷ lệ quá tải của đơn vị. 

b) Đối với trạm y tế xã có thể bố trí từ 1 ngƣời đến 2 ngƣời/phiên trực theo hƣớng dẫn 

của Bộ Y tế; 

c) Đối với các bệnh xá quân dân y thực hiện định mức nhân lực trong phiên trực theo 

hƣớng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế; 

d) Đối với cơ sở chữa bệnh đƣợc thành lập theo quy định của pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính; cơ sở điều dƣỡng thƣơng binh, bệnh binh, ngƣời khuyết tật thực hiện định 

mức nhân lực trong phiên trực theo hƣớng dẫn của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, 

Bộ Y tế; 

đ) Trƣờng hợp Ban Chỉ đạo chống dịch quyết định huy động cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh tham gia chống dịch thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đƣợc bổ sung nhân lực trong 

phiên trực 24/24 giờ để vừa đáp ứng công tác chống dịch, vừa đáp ứng công tác khám bệnh, 

chữa bệnh tại cơ sở. 

3. Chế độ đối với ngƣời lao động tham gia thƣờng trực: 

a) Chế độ phụ cấp thƣờng trực: 

- Ngƣời lao động thƣờng trực 24/24 giờ đƣợc hƣởng mức phụ cấp nhƣ sau: 

+ 115.000 đồng/ngƣời/phiên trực đối với bệnh viện hạng I, hạng đặc biệt. 

+ 90.000 đồng/ngƣời/phiên trực đối với bệnh viện hạng II. 

+ 65.000 đồng/ngƣời/phiên trực đối với các bệnh viện còn lại và các cơ sở khác tƣơng 

đƣơng. 
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+ 25.000 đồng/ngƣời/phiên trực đối với trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y, bệnh xá 

quân dân y. 

- Ngƣời lao động thƣờng trực theo ca 12/24 giờ đƣợc hƣởng mức bằng 0,5 lần mức 

phụ cấp thƣờng trực 24/24 giờ; 

- Ngƣời lao động thƣờng trực theo ca 16/24 giờ đƣợc hƣởng mức bằng 0,75 lần mức 

phụ cấp thƣờng trực 24/24 giờ. 

Nếu thƣờng trực tại khu vực hồi sức cấp cứu, khu vực chăm sóc đặc biệt thì mức phụ 

cấp thƣờng trực đƣợc tính bằng 1,5 lần mức quy định trên; thƣờng trực vào ngày nghỉ hằng 

tuần thì mức phụ cấp thƣờng trực đƣợc tính bằng 1,3 lần mức quy định trên; thƣờng trực vào 

ngày lễ, ngày Tết thì mức phụ cấp thƣờng trực đƣợc tính bằng 1,8 lần mức quy định trên. 

b) Ngƣời lao động thƣờng trực 24/24 giờ đƣợc hỗ trợ tiền ăn là 15.000 

đồng/ngƣời/phiên trực; 

c) Ngƣời lao động đƣợc nghỉ và đƣợc hƣởng nguyên lƣơng sau khi tham gia thƣờng 

trực nhƣ sau: 

- Thƣờng trực 24/24 giờ vào ngày thƣờng, ngày nghỉ hằng tuần đƣợc nghỉ bù 01 ngày; 

vào các ngày lễ, Tết đƣợc nghỉ bù 02 ngày; 

- Thƣờng trực theo ca 12/24 giờ hoặc ca 16/24 giờ đƣợc nghỉ ít nhất 12 giờ tiếp theo. 

Trƣờng hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh huy động ngƣời lao động làm việc vào giờ 

nghỉ trên thì phải trả tiền lƣơng làm thêm giờ theo quy định của pháp luật về lao động. 

d) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh huy động ngƣời lao động làm thêm giờ thì phải trả 

tiền lƣơng làm thêm giờ cho ngƣời lao động theo quy định của pháp luật về lao động. Ngƣời 

làm việc vào ca đêm đƣợc trả tiền lƣơng làm việc vào ban đêm theo quy định của pháp luật 

về lao động. 

Điều 3. Chế độ phụ cấp chống dịch 

1. Chế độ phụ cấp chống dịch: 

a) Ngƣời đi giám sát, điều tra, xác minh dịch; tham gia chống dịch; trực tiếp tham gia 

khám, chẩn đoán, điều trị ngƣời mắc bệnh dịch tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm 

(sau đây gọi chung là tham gia chống dịch) đƣợc hƣởng phụ cấp chống dịch theo mức sau 

đây: 

- Bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A: 150.000 đồng/ngày/ngƣời; 

- Bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B: 100.000 đồng/ngày/ngƣời; 

- Bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm C: 75.000 đồng/ngày/ngƣời; 
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Nếu tham gia chống dịch vào ngày nghỉ hằng tuần thì mức phụ cấp thƣờng trực đƣợc 

tính bằng 1,3 lần mức quy định trên. Nếu tham gia chống dịch vào ngày lễ, ngày Tết thì mức 

phụ cấp thƣờng trực đƣợc tính bằng 1,8 lần mức quy định trên. 

b) Trƣờng hợp dịch chƣa đƣợc công bố nhƣng phải đi giám sát, điều tra, xác minh dịch 

cũng đƣợc hƣởng mức phụ cấp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. 

c) Bộ trƣởng Bộ Y tế quy định cụ thể danh mục các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B, 

nhóm C mà ngƣời trực tiếp tham gia khám, chẩn đoán, điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh truyền nhiễm đƣợc hƣởng chế độ phụ cấp chống dịch. 

2. Chế độ phụ cấp thƣờng trực chống dịch 24/24 giờ: 

a) Nguyên tắc thực hiện: 

- Việc tổ chức thƣờng trực chống dịch 24/24 giờ căn cứ vào văn bản công bố dịch của 

cấp có thẩm quyền, văn bản chỉ đạo của Thủ tƣớng Chính phủ, Bộ trƣởng Bộ Y tế hoặc Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc triển khai các giải pháp phòng chống dịch, trong đó có 

thƣờng trực phòng, chống dịch. Bộ Y tế quyết định danh sách các cơ sở y tế thuộc trung 

ƣơng quản lý tham gia thƣờng trực chống dịch 24/24 giờ; Giám đốc Sở Y tế quyết định danh 

sách cơ sở y tế thuộc địa phƣơng quản lý tham gia thƣờng trực chống dịch 24/24 giờ; Trƣởng 

Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp quyết định phân công các thành viên Ban Chỉ đạo thƣờng 

trực chống dịch 24/24 giờ; 

- Thủ trƣởng cơ sở y tế dự phòng đƣợc giao nhiệm vụ thƣờng trực chống dịch 24/24 

giờ căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định và chịu trách nhiệm về số lƣợng và phân công 

ngƣời thƣờng trực. Cơ cấu phiên trực gồm: lãnh đạo đơn vị, cán bộ dịch tễ, xét nghiệm, 

ngƣời tham gia xử lý dịch; riêng đối với cơ sở y tế dự phòng tuyến huyện bổ sung thêm 01 

nhân viên của trạm y tế xã nơi xảy ra dịch; 

- Ngƣời lao động thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm đƣợc phân công 

thƣờng trực chống dịch 24/24 giờ tại nơi công tác thì áp dụng mức phụ cấp thƣờng trực quy 

định tại Điều 2 Quyết định này; trƣờng hợp đƣợc huy động tham gia thƣờng trực chống dịch 

24/24 giờ tại cơ sở y tế dự phòng thì áp dụng mức phụ cấp theo quy định tại điểm b khoản 2 

Điều này. 

- Trƣờng hợp ngƣời lao động thuộc cơ sở y tế dự phòng, trong ngày đƣợc phân công 

và đang làm nhiệm vụ thƣờng trực chống dịch 24/24 giờ tại cơ sở y tế dự phòng nhƣng đƣợc 

thủ trƣởng đơn vị điều động trực tiếp tham gia hoạt động chống dịch quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều này thì đƣợc hƣởng một chế độ phụ cấp có mức cao nhất. 

b) Mức phụ cấp thƣờng trực chống dịch 24/24 giờ vào ngày thƣờng là 100.000 

đồng/ngày/ngƣời, áp dụng cho tất cả các loại dịch; vào ngày nghỉ hằng tuần bằng 1,3 lần mức 

phụ cấp thƣờng trực vào ngày thƣờng; vào ngày lễ, ngày Tết bằng 1,8 lần mức phụ cấp 

thƣờng trực vào ngày thƣờng. 
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c) Ngƣời lao động tham gia thƣờng trực chống dịch 24/24 giờ đƣợc hỗ trợ tiền ăn là 

15.000 đồng/ngƣời/phiên trực. 

d) Ngƣời lao động tham gia thƣờng trực chống dịch 24/24 giờ đƣợc nghỉ và đƣợc 

hƣởng nguyên lƣơng nhƣ sau: 

- Vào ngày thƣờng, ngày nghỉ hằng tuần đƣợc nghỉ bù 01 ngày; 

- Vào ngày lễ, Tết đƣợc nghỉ bù 02 ngày; 

Trƣờng hợp đơn vị huy động ngƣời lao động làm việc vào ngày nghỉ trên thì phải trả 

tiền lƣơng làm thêm giờ theo quy định của pháp luật về lao động. 

3. Cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia chống dịch nhóm A trong thời gian có 

dịch đƣợc hƣởng mức bồi dƣỡng nhƣ sau: 

a) Mức 100.000 đồng/ngày/ngƣời đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp 

hoặc phối hợp tham gia các hoạt động chống dịch quy định điểm a khoản 1 Điều này; 

b) Mức 60.000 đồng/ngày/ngƣời đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp 

tuyên truyền, vận động nhân dân, phát tờ rơi hoặc tham gia diễn tập. 

4. Trƣờng hợp Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội hoặc Chủ tịch nƣớc ra lệnh ban bố tình 

trạng khẩn cấp về dịch theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm thì đƣợc 

hƣởng mức phụ cấp chống dịch và mức bồi dƣỡng đƣợc tính bằng 1,5 lần mức quy định tại 

khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

Điều 4. Chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật 

1. Mức phụ cấp phẫu thuật đƣợc quy định nhƣ sau: 

Đối tƣợng 

Mức phụ cấp (đồng/ngƣời/phẫu 

thuật) 

Loại 

đặc biệt 

Lo

ại I 

L

oại II 

Loạ

i III 

a) Ngƣời mổ chính, ngƣời gây 

mê hồi sức hoặc châm tê chính 
280.000 

12

5.000 

65

.000 

50.0

00 

b) Ngƣời phụ mổ, ngƣời phụ 

gây mê hồi sức hoặc phụ châm tê 
200.000 

90

.000 

50

.000 

30.0

00 

c) Ngƣời giúp việc cho ca mổ 
120.000 

70

.000 

30

.000 

15.0

00 
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2. Mức phụ cấp thủ thuật bằng 0,3 lần mức phụ cấp phẫu thuật cùng loại quy định tại 

khoản 1 Điều này. 

3. Bộ trƣởng Bộ Y tế quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và quy định cụ thể 

Danh mục các thủ thuật đƣợc hƣởng phụ cấp thủ thuật; hƣớng dẫn định mức nhân lực trong 

từng ca phẫu thuật, thủ thuật. 

Điều 5. Quy định về nguyên tắc và trách nhiệm chi trả 

1. Các mức phụ cấp quy định tại Điều 2, Điều 3 và Điều 4 Quyết định này không dùng 

để tính đóng, hƣởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí 

công đoàn. 

2. Căn cứ vào khả năng nguồn tài chính của đơn vị và kết quả, chất lƣợng công việc 

của ngƣời lao động, Thủ trƣởng đơn vị đƣợc quyền quyết định mức phụ cấp cao hơn, nhƣng 

mức tăng thêm tối đa không quá 01 lần so với mức quy định tại Quyết định này và đƣợc hạch 

toán vào chi phí hợp lý của đơn vị. 

3. Chế độ phụ cấp thƣờng trực; phụ cấp chống dịch; phụ cấp thƣờng trực chống dịch 

24/24 giờ; chế độ bồi dƣỡng đối với cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia chống dịch 

nhóm A đƣợc tính trên cơ sở số ngày thực tế tham gia theo phân công của cấp có thẩm quyền 

và đƣợc trả cùng tiền lƣơng hàng tháng. 

4. Thủ trƣởng cơ sở y tế công lập nơi trực tiếp quản lý ngƣời lao động có trách nhiệm 

chi trả các chế độ phụ cấp đặc thù quy định tại Quyết định này cho ngƣời lao động của đơn vị 

mình theo quy định. 

5. Chế độ phụ cấp chống dịch đối với thành viên Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp; 

cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia chống dịch do cơ quan, đơn vị đƣợc phân công làm 

thƣờng trực Ban Chỉ đạo chống dịch hoặc đƣợc giao nhiệm vụ thƣờng trực chống dịch 24/24 

giờ chi trả. Cơ quan, đơn vị đƣợc phân công làm thƣờng trực Ban Chỉ đạo chống dịch hoặc 

đƣợc giao nhiệm vụ thƣờng trực chống dịch 24/24 giờ có trách nhiệm lập dự toán, báo cáo cơ 

quan tài chính, Ủy ban nhân dân các cấp để bố trí và giao dự toán cho đơn vị để thực hiện 

nhiệm vụ chống dịch. 

Điều 6. Quy định về nguồn kinh phí 

1. Kinh phí để thực hiện chế độ phụ cấp thƣờng trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ các nguồn sau: 

a) Ngân sách nhà nƣớc giao cho đơn vị theo phân cấp ngân sách nhà nƣớc hiện hành; 

b) Thu sự nghiệp của đơn vị: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đƣợc kết cấu chi phí để chi 

trả chế độ phụ cấp thƣờng trực vào tiền ngày giƣờng điều trị; chi phí chi trả chế độ phụ cấp 

phẫu thuật, thủ thuật vào mức thu của các phẫu thuật, thủ thuật theo hƣớng dẫn của Bộ Y tế 

và Bộ Tài chính; 

c) Nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị (nếu có). 
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Trƣờng hợp đơn vị sử dụng các nguồn kinh phí quy định tại điểm a, b và c khoản này 

nhƣng vẫn không bảo đảm đủ nguồn để thực hiện chế độ phụ cấp quy định tại Quyết định 

này thì đƣợc ngân sách nhà nƣớc bổ sung theo phân cấp ngân sách hiện hành. 

2. Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp chống dịch theo mức quy định tại Điều 3 Quyết 

định này do ngân sách nhà nƣớc bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. 

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng có trách nhiệm bố trí 

ngân sách để thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù quy định tại Quyết định này, trƣờng hợp có 

khó khăn đƣợc ngân sách trung ƣơng hỗ trợ. 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2012. Bãi bỏ Quyết định số 

155/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tƣớng Chính phủ quy định về một số 

chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế và Quyết định số 1073/QĐ-

TTg ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Thủ tƣớng Chính phủ quy định một số chế độ đối với 

ngƣời tham gia công tác chống dịch cúm A(H1N1). 

Điều 8. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thƣơng 

binh và Xã hội hƣớng dẫn việc thực hiện Quyết định này. 

2. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an hƣớng dẫn, tổ chức thực hiện chế độ phụ cấp quy 

định tại Quyết định này trong các cơ sở y tế thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. 

3. Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

  

  

Nơi nhận: 

- Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng; 

- Thủ tƣớng, các Phó Thủ tƣớng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ƣơng và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nƣớc; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nƣớc; 

- 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 ƣơng của các đoàn thể; 

THỦ TƢỚNG 

 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,  

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lƣu: Văn thƣ, KGVX (5b). 
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CHÍNH PHỦ 

Số: 204/2004/NĐ-CP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 

2004                           

 

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ  

Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, 

viên chức và lực lượng vũ trang 

  

CHÍNH PHỦ  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/2003/QH11 ngày 04 tháng 11 năm 2003 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2004 

và Nghị quyết số 19/2003/QH11 ngày 16 tháng 11 năm 2003 về nhiệm vụ năm 2004 của Quốc hội khoá XI; 

Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của ủy ban Thường vụ Quốc 

hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; 

bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

  

NGHỊ ĐỊNH: 

Chƣơng I 

Những quy định chung 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về chế độ tiền lƣơng gồm: mức lƣơng tối thiểu chung; các bảng lƣơng; các chế độ 

phụ cấp lƣơng; chế độ nâng bậc lƣơng; chế độ trả lƣơng; nguồn kinh phí để thực hiện chế độ tiền lƣơng; 

quản lý tiền lƣơng và thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nƣớc, đơn vị sự 

nghiệp của Nhà nƣớc; cán bộ chuyên trách và công chức xã, phƣờng, thị trấn; sĩ quan, quân nhân chuyên 

nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân trong các cơ quan, đơn vị thuộc lực lƣợng vũ trang (lực lƣợng vũ 

trang gồm quân đội nhân dân và công an nhân dân). 

Cơ quan nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp của Nhà nƣớc, cơ quan, đơn vị thuộc lực lƣợng vũ trang nói trên, sau 

đây gọi chung là cơ quan, đơn vị. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và các đối tƣợng thuộc lực lƣợng vũ trang, bao 

gồm: 

1. Các chức danh lãnh đạo của Nhà nƣớc và các chức danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành 

Kiểm sát quy định tại bảng lƣơng chức vụ và bảng phụ cấp chức vụ ban hành kèm theo Nghị quyết số 

730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội về việc phê chuẩn 

bảng lƣơng chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nƣớc; bảng lƣơng chuyên môn, 

nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11). 

2. Các chức danh do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ƣơng, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

3. Công chức trong các cơ quan nhà nƣớc quy định tại Điều 2 Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 

10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan 

nhà nƣớc (sau đây viết tắt là Nghị định số 117/2003/NĐ-CP). 

4. Công chức dự bị quy định tại Điều 2 Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của 

Chính phủ về chế độ công chức dự bị (sau đây viết tắt là Nghị định số 115/2003/NĐ-CP). 
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5. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nƣớc quy định tại Điều 2 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong 

các đơn vị sự nghiệp của Nhà nƣớc (sau đây viết tắt là Nghị định số 116/2003/NĐ-CP). 

6. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế nhà nƣớc và hƣởng lƣơng theo bảng lƣơng do Nhà nƣớc quy 

định đƣợc cử đến làm việc tại các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế 

đặt tại Việt Nam. 

7. Cán bộ chuyên trách và công chức ở xã, phƣờng, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ chuyên trách và 

công chức cấp xã) quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 

năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phƣờng, thị trấn (sau đây 

viết tắt là Nghị định số 121/2003/NĐ-CP) và Điều 22 Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 

2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ (sau đây viết tắt là Nghị định 

số 184/2004/NĐ-CP). 

8. Ngƣời làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu. 

9. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân trong các cơ quan, đơn vị thuộc lực 

lƣợng vũ trang. 

Điều 3. Nguyên tắc xếp lƣơng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, nguyên tắc trả lƣơng và thực hiện chế độ 

tiền lƣơng 

1. Nguyên tắc xếp lƣơng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo 

a) Cán bộ, công chức, viên chức đƣợc bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức nào (sau đây viết tắt là 

ngạch) hoặc chức danh chuyên môn, nghiệp vụ nào thuộc ngành Tòa án, ngành Kiểm sát (sau đây viết tắt là 

chức danh) thì xếp lƣơng theo ngạch hoặc chức danh đó.  

b) Cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lƣơng chuyên môn, nghiệp vụ và hƣởng phụ cấp chức vụ 

lãnh đạo thì xếp lƣơng theo ngạch, bậc công chức hành chính và hƣởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức 

danh bầu cử hiện đang đảm nhiệm. 

c) Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) nào thì xếp lƣơng chức vụ hoặc 

hƣởng phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo đó. Nếu một ngƣời giữ nhiều chức danh lãnh đạo khác nhau 

thì xếp lƣơng chức vụ hoặc hƣởng phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cao nhất. Nếu kiêm nhiệm chức 

danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác mà cơ quan, đơn vị này đƣợc bố trí biên chế chuyên trách 

ngƣời đứng đầu thì đƣợc hƣởng thêm phụ cấp kiêm nhiệm.  

d) Các đối tƣợng thuộc lực lƣợng vũ trang và cơ yếu quy định hƣởng lƣơng theo bảng lƣơng nào thì xếp 

lƣơng theo bảng lƣơng đó. 

đ) Chuyển xếp lƣơng cũ sang lƣơng mới phải gắn với việc rà soát, sắp xếp biên chế của các cơ quan, đơn vị; 

rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức; rà soát lại việc xếp lƣơng cũ, những 

trƣờng hợp đã xếp lƣơng hoặc phụ cấp chức vụ chƣa đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền thì chuyển 

xếp lại lƣơng và phụ cấp chức vụ (nếu có) theo đúng quy định. 

2. Nguyên tắc trả lƣơng 

Việc trả lƣơng phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và nguồn trả lƣơng 

(từ ngân sách nhà nƣớc cấp hoặc hỗ trợ và từ các nguồn thu theo quy định của pháp luật dùng để trả lƣơng) 

của cơ quan, đơn vị.  

3. Nguyên tắc thực hiện chế độ tiền lƣơng 

a) Cán bộ, công chức, viên chức và các đối tƣợng thuộc lực lƣợng vũ trang khi thay đổi công việc thì đƣợc 

chuyển xếp lại lƣơng và phụ cấp chức vụ (nếu có) cho phù hợp với công việc mới đảm nhiệm. Trƣờng hợp 

thôi giữ chức danh lãnh đạo (trừ trƣờng hợp bị kỷ luật bãi nhiệm, cách chức hoặc không đƣợc bổ nhiệm lại) 

để làm công việc khác hoặc giữ chức danh lãnh đạo khác mà có mức lƣơng chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ 

thấp hơn thì đƣợc bảo lƣu mức lƣơng chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cũ trong 6 

tháng, sau đó xếp lại lƣơng hoặc phụ cấp chức vụ (nếu có) theo công việc mới đảm nhiệm. 

b) Theo yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tƣợng thuộc lực lƣợng vũ trang đang giữ 

chức danh lãnh đạo đƣợc luân chuyển đến giữ chức danh lãnh đạo khác có mức lƣơng chức vụ hoặc phụ cấp 

chức vụ thấp hơn, thì đƣợc giữ mức lƣơng chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo cũ. 

Trƣờng hợp công việc mới đƣợc luân chuyển đến quy định xếp lƣơng theo ngạch hoặc theo chức danh thấp 

hơn thì đƣợc giữ mức lƣơng cũ (kể cả phụ cấp chức vụ nếu có) và đƣợc thực hiện chế độ nâng bậc lƣơng 
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theo quy định ở ngạch hoặc chức danh cũ. 

c) Các đối tƣợng đƣợc chuyển công tác từ lực lƣợng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nƣớc vào làm việc 

trong cơ quan nhà nƣớc hoặc đơn vị sự nghiệp của Nhà nƣớc thì đƣợc chuyển xếp lại ngạch, bậc lƣơng và 

hƣởng phụ cấp chức vụ (nếu có) theo công việc mới đảm nhiệm. Trƣờng hợp xếp lƣơng theo bảng lƣơng cấp 

bậc quân hàm sĩ quan, hạ sĩ quan hƣởng lƣơng hoặc theo bảng lƣơng quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân 

đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân, nếu có mức lƣơng cũ cao hơn so với mức 

lƣơng mới đƣợc xếp thì đƣợc bảo lƣu phần chênh lệch cao hơn này theo quy định của pháp luật. 

d) Thực hiện việc xếp lƣơng, chế độ phụ cấp lƣơng, nâng bậc lƣơng, trả lƣơng, quản lý tiền lƣơng và thu 

nhập phải theo đúng đối tƣợng, phạm vi, nguyên tắc, điều kiện, chế độ đƣợc hƣởng và các quy định khác của 

cơ quan có thẩm quyền. 

đ) Thực hiện chế độ tiền lƣơng phải gắn với cải cách hành chính; bảo đảm tƣơng quan giữa các ngành, nghề 

và giữa các loại cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội. 

Chƣơng II 

Mức lƣơng tối thiểu chung, 

các bảng lƣơng và các chế độ phụ cấp lƣơng 

Điều 4. Mức lƣơng tối thiểu chung 

Mức lƣơng tối thiểu chung áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và các đối tƣợng thuộc lực lƣợng 

vũ trang đƣợc thực hiện theo quy định tại Nghị định số 203/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của 

Chính phủ về mức lƣơng tối thiểu. 

Điều 5. Các bảng lƣơng; bảng phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và bảng phụ cấp chức 

vụ lãnh đạo 

Ban hành kèm theo Nghị định này các bảng lƣơng; bảng phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và 

bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo nhƣ sau: 

1. Các bảng lƣơng: 

a) Quy định 7 bảng lƣơng sau: 

Bảng 1: Bảng lƣơng chuyên gia cao cấp. 

Bảng 2: Bảng lƣơng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nƣớc (bao gồm 

cả cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lƣơng theo ngạch, bậc công chức hành chính và hƣởng 

phụ cấp chức vụ lãnh đạo và công chức ở xã, phƣờng, thị trấn). 

Bảng 3: Bảng lƣơng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà 

nƣớc. 

Bảng 4: Bảng lƣơng nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nƣớc và các đơn vị sự nghiệp của 

Nhà nƣớc. 

Bảng 5: Bảng lƣơng cán bộ chuyên trách ở xã, phƣờng, thị trấn. 

Bảng 6: Bảng lƣơng cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân. 

Bảng 7: Bảng lƣơng quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công 

an nhân dân. 

b) Ngƣời làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu, tuỳ theo từng đối tƣợng đƣợc xếp lƣơng theo bảng lƣơng 

cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân (bảng 6) với mức lƣơng cao nhất bằng mức lƣơng của cấp bậc 

quân hàm Thiếu tƣớng (trừ sĩ quan quân đội nhân dân và sĩ quan công an nhân dân đƣợc điều động, biệt 

phái) và bảng lƣơng quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân (bảng 7). 

c) Công nhân làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc lực lƣợng vũ trang và tổ chức cơ yếu áp dụng thang 

lƣơng, bảng lƣơng quy định trong các công ty nhà nƣớc. 

2. Bảng phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân. 

3. Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp của Nhà 

nƣớc; cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân. 

Điều 6. Các chế độ phụ cấp lƣơng  

1. Phụ cấp thâm niên vƣợt khung:  

Áp dụng đối với các đối tƣợng xếp lƣơng theo bảng 2, bảng 3, bảng 4 và bảng 7 quy định tại khoản 1 Điều 5 

Nghị định này và bảng lƣơng chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát quy định tại Nghị quyết 

số 730/2004/NQ-UBTVQH11, đã xếp bậc lƣơng cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh.  
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a) Mức phụ cấp nhƣ sau: 

a1) Các đối tƣợng xếp lƣơng theo các ngạch từ loại A0 đến loại A3 của bảng 2, bảng 3, các chức danh xếp 

lƣơng theo bảng 7 và các chức danh xếp lƣơng theo bảng lƣơng chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, 

ngành Kiểm sát: Sau 3 năm (đủ 36 tháng) đã xếp bậc lƣơng cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì 

đƣợc hƣởng phụ cấp thâm niên vƣợt khung bằng 5% mức lƣơng của bậc lƣơng cuối cùng trong ngạch hoặc 

trong chức danh đó; từ năm thứ tƣ trở đi mỗi năm đƣợc tính thêm 1%. 

a2) Các đối tƣợng xếp lƣơng theo các ngạch loại B, loại C của bảng 2, bảng 3 và nhân viên thừa hành, phục 

vụ xếp lƣơng theo bảng 4: Sau 2 năm (đủ 24 tháng) đã xếp bậc lƣơng cuối cùng trong ngạch thì đƣợc hƣởng 

phụ cấp thâm niên vƣợt khung bằng 5% mức lƣơng của bậc lƣơng cuối cùng trong ngạch đó; từ năm thứ ba 

trở đi mỗi năm đƣợc tính thêm 1%. 

b) Các đối tƣợng quy định tại điểm a (a1 và a2) khoản 1 Điều này, nếu không hoàn thành nhiệm vụ đƣợc 

giao hàng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc bị bãi nhiệm 

thì cứ mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật bị kéo dài thêm thời gian tính hƣởng phụ cấp 

thâm niên vƣợt khung 1 năm (đủ 12 tháng) so với thời gian quy định. 

c) Phụ cấp thâm niên vƣợt khung đƣợc dùng để tính đóng và hƣởng chế độ bảo hiểm xã hội. 

2. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo:  

áp dụng đối với các đối tƣợng đang giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) ở một cơ quan, đơn vị, đồng 

thời đƣợc bầu cử hoặc đƣợc bổ nhiệm kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác mà cơ 

quan, đơn vị này đƣợc bố trí biên chế chuyên trách ngƣời đứng đầu nhƣng hoạt động kiêm nhiệm. 

Mức phụ cấp bằng 10% mức lƣơng hiện hƣởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vƣợt 

khung (nếu có). Trƣờng hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo cũng chỉ hƣởng một mức phụ cấp. 

3. Phụ cấp khu vực:  

Áp dụng đối với các đối tƣợng làm việc ở những nơi xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu. 

Phụ cấp gồm 7 mức: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 và 1,0 so với mức lƣơng tối thiểu chung. Đối với hạ sĩ quan 

và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc lực lƣợng vũ trang, phụ cấp khu vực đƣợc tính so với mức phụ cấp quân hàm binh 

nhì. 

4. Phụ cấp đặc biệt:  

Áp dụng đối với các đối tƣợng làm việc ở đảo xa đất liền và vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt 

khó khăn. 

Phụ cấp gồm 3 mức: 30%; 50% và 100% mức lƣơng hiện hƣởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp 

thâm niên vƣợt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm hiện hƣởng đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc lực 

lƣợng vũ trang. 

5. Phụ cấp thu hút: 

Áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức đến làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo 

xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn. 

Phụ cấp gồm 4 mức: 20%; 30%; 50% và 70% mức lƣơng hiện hƣởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ 

cấp thâm niên vƣợt khung (nếu có). 

Thời gian hƣởng phụ cấp từ 3 đến 5 năm. 

6. Phụ cấp lƣu động:  

Áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở một số nghề hoặc công việc thƣờng xuyên thay đổi 

địa điểm làm việc và nơi ở. 

Phụ cấp gồm 3 mức: 0,2; 0,4 và 0,6 so với mức lƣơng tối thiểu chung. 

7. Phụ cấp độc hại, nguy hiểm:  

Áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm những nghề hoặc công việc có điều kiện lao động độc 

hại, nguy hiểm và đặc biệt độc hại, nguy hiểm chƣa đƣợc xác định trong mức lƣơng. 

Phụ cấp gồm 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3 và 0,4 so với mức lƣơng tối thiểu chung. 

8. Các chế độ phụ cấp đặc thù theo nghề hoặc công việc: 

a) Phụ cấp thâm niên nghề: 

Áp dụng đối với sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân, sĩ quan và hạ sĩ quan hƣởng 

lƣơng thuộc công an nhân dân, công chức hải quan và ngƣời làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu. 

Mức phụ cấp nhƣ sau: Sau 5 năm (đủ 60 tháng) tại ngũ hoặc làm việc liên tục trong ngành hải quan, cơ yếu 
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thì đƣợc hƣởng phụ cấp thâm niên nghề bằng 5% mức lƣơng hiện hƣởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và 

phụ cấp thâm niên vƣợt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm đƣợc tính thêm 1%. 

b) Phụ cấp ƣu đãi theo nghề: 

áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm những nghề hoặc công việc có điều kiện lao động cao hơn 

bình thƣờng, có chính sách ƣu đãi của Nhà nƣớc mà chƣa đƣợc xác định trong mức lƣơng.  

Phụ cấp gồm 10 mức: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% và 50% mức lƣơng hiện hƣởng 

cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vƣợt khung (nếu có). 

c) Phụ cấp trách nhiệm theo nghề: 

áp dụng đối với các chức danh xếp lƣơng theo bảng lƣơng chuyên môn, nghiệp vụ và bảng lƣơng chức vụ 

thuộc ngành Tòa án, Kiểm sát, Thanh tra và một số chức danh tƣ pháp. 

Phụ cấp gồm 5 mức: 10%; 15%; 20%, 25% và 30% mức lƣơng hiện hƣởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo 

và phụ cấp thâm niên vƣợt khung (nếu có). 

Đối tƣợng đƣợc hƣởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề quy định tại điểm này thì không hƣởng chế độ 

phụ cấp ƣu đãi theo nghề quy định tại điểm b khoản 8 Điều này. 

d) Phụ cấp trách nhiệm công việc: 

d1) Những ngƣời làm việc trong tổ chức cơ yếu đƣợc hƣởng phụ cấp trách nhiệm công việc bảo vệ cơ mật 

mật mã. 

Phụ cấp gồm 3 mức: 0,1; 0,2 và 0,3 so với mức lƣơng tối thiểu chung. 

d2) Những ngƣời làm những công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lý không 

thuộc chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) thì đƣợc hƣởng phụ cấp trách nhiệm công việc. 

Phụ cấp gồm 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3 và 0,5 so với mức lƣơng tối thiểu chung. 

đ) Phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh:  

áp dụng đối với các đối tƣợng không thuộc diện xếp lƣơng theo bảng 6 và bảng 7 quy định tại khoản 1 Điều 

5 Nghị định này làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc lực lƣợng vũ trang và cơ yếu. 

Phụ cấp gồm 2 mức: 30% và 50% mức lƣơng hiện hƣởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm 

niên vƣợt khung (nếu có). 

Chƣơng III 

Chế độ nâng bậc lƣơng, Chế độ trả lƣơng, 

Quản lý tiền lƣơng và thu nhập 

Điều 7. Chế độ nâng bậc lƣơng 

1. Thực hiện nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên trên cơ sở kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, 

viên chức và thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh. 

Thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh để xem xét nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên quy định nhƣ 

sau:  

a) Đối với chức danh chuyên gia cao cấp, nếu chƣa xếp bậc lƣơng cuối cùng của bảng lƣơng thì sau 5 năm 

(đủ 60 tháng) giữ bậc lƣơng trong bảng lƣơng chuyên gia cao cấp đƣợc xét nâng lên một bậc lƣơng.  

b) Đối với các đối tƣợng xếp lƣơng theo bảng 2, bảng 3, bảng 4 quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này 

và bảng lƣơng chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát quy định tại Nghị quyết số 

730/2004/NQ-UBTVQH11, nếu chƣa xếp bậc lƣơng cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì thời 

gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh để xét nâng bậc lƣơng nhƣ sau:  

b1) Các đối tƣợng xếp lƣơng theo các ngạch từ loại A0 đến loại A3 của bảng 2, bảng 3 và các chức danh xếp 

lƣơng theo bảng lƣơng chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát: Sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ 

bậc lƣơng trong ngạch hoặc trong chức danh đƣợc xét nâng lên một bậc lƣơng. 

b2) Các đối tƣợng xếp lƣơng theo các ngạch loại B, loại C của bảng 2, bảng 3 và nhân viên thừa hành, phục 

vụ xếp lƣơng theo bảng 4: Sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lƣơng trong ngạch đƣợc xét nâng lên một bậc 

lƣơng. 

c) Các đối tƣợng quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này, nếu không hoàn thành nhiệm vụ đƣợc 

giao hàng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc bị bãi nhiệm 

thì cứ mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật bị kéo dài thêm thời gian tính nâng bậc lƣơng 

thƣờng xuyên 1 năm (đủ 12 tháng) so với thời gian quy định. 

2. Thực hiện nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn nhƣ sau: 



 

www.mot.gov.vn 

34 

a) Cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ mà chƣa xếp bậc lƣơng 

cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì đƣợc xét nâng một bậc lƣơng trƣớc thời hạn tối đa là 12 

tháng so với thời gian quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức 

đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn trong một năm không quá 5% tổng số cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc biên chế trả lƣơng của cơ quan, đơn vị (trừ các trƣờng hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này). 

b) Cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hƣu theo quy định của Nhà nƣớc, hoàn thành nhiệm 

vụ đƣợc giao, chƣa xếp bậc lƣơng cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và chƣa đủ điều kiện thời 

gian giữ bậc để đƣợc nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên tại thời điểm có thông báo nghỉ hƣu, thì đƣợc nâng một 

bậc lƣơng trƣớc thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này. 

3. Việc thăng, giáng cấp bậc quân hàm và nâng lƣơng, nâng phụ cấp quân hàm đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, 

chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật thuộc lực lƣợng vũ trang thực hiện theo quy định 

của pháp luật hiện hành đối với lực lƣợng vũ trang. 

Điều 8. Chế độ trả lƣơng 

1. Chế độ trả lƣơng gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; nguồn trả lƣơng 

và theo quy chế trả lƣơng của cơ quan, đơn vị. Thủ trƣởng cơ quan, đơn vị sau khi trao đổi với Ban Chấp 

hành Công đoàn cùng cấp có trách nhiệm xây dựng, ban hành quy chế trả lƣơng để thực hiện đối với cán bộ, 

công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. Quy chế trả lƣơng phải đƣợc gửi cơ quan quản lý cấp trên trực 

tiếp để quản lý, kiểm tra và thực hiện công khai trong cơ quan, đơn vị. 

Việc trả lƣơng trong lực lƣợng vũ trang thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Chế độ trả lƣơng làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo 

quy định của Bộ luật Lao động. 

Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chế độ trực 12giờ/24giờ hoặc 24giờ/24giờ đƣợc thực hiện chế độ trả 

lƣơng hoặc phụ cấp đặc thù do Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ quy định. 

3. Chế độ trả lƣơng trong những ngày nghỉ làm việc đƣợc hƣởng lƣơng; chế độ tạm ứng tiền lƣơng trong 

thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-

CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Bộ 

luật Lao động về tiền lƣơng. 

4. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế trả lƣơng của cơ quan, đơn vị và các đối tƣợng hƣởng lƣơng 

thuộc lực lƣợng vũ trang đƣợc cử đi công tác, làm việc, học tập ở nƣớc ngoài từ 30 ngày liên tục trở lên 

hƣởng sinh hoạt phí do Nhà nƣớc đài thọ hoặc hƣởng lƣơng, hƣởng sinh hoạt phí do nƣớc ngoài, tổ chức 

quốc tế đài thọ thì trong thời gian ở nƣớc ngoài đƣợc hƣởng 40% mức lƣơng hiện hƣởng cộng phụ cấp chức 

vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vƣợt khung (nếu có). 

5. Công chức dự bị và những ngƣời trong thời gian tập sự hoặc thử việc trong các cơ quan nhà nƣớc (kể cả 

tập sự công chức cấp xã) và trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nƣớc đƣợc hƣởng mức lƣơng theo quy định 

tại Điều 18 Nghị định số 115/2003/NĐ-CP, Điều 21 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP, Điều 18 Nghị định số 

117/2003/NĐ-CP, Điều 4 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP và đƣợc hƣởng chế độ phụ cấp, chế độ trả lƣơng 

theo quy định tại Nghị định này. 

6. Chế độ trả lƣơng áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 đối với cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã 

là ngƣời đang hƣởng chế độ hƣu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động nhƣ sau: 

a) Cán bộ chuyên trách cấp xã là ngƣời đang hƣởng chế độ hƣu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài 

lƣơng hƣu hoặc trợ cấp mất sức lao động, hàng tháng đƣợc hƣởng 90% mức lƣơng chức danh hiện đảm 

nhiệm quy định tại Nghị định này và không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

b) Công chức cấp xã là ngƣời đang hƣởng chế độ hƣu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lƣơng hƣu 

hoặc trợ cấp mất sức lao động, hàng tháng đƣợc hƣởng 90% mức lƣơng bậc 1 của ngạch công chức hành 

chính có cùng trình độ đào tạo quy định tại Nghị định này và không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế. 

Điều 9. Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ tiền lƣơng 

1. Tiết kiệm 10% chi thƣờng xuyên (trừ tiền lƣơng và các khoản có tính chất lƣơng) đối với từng cơ quan 

hành chính, từng đơn vị sự nghiệp thuộc các Bộ, cơ quan Trung ƣơng và các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ƣơng. 

2. Sử dụng tối thiểu 40% số thu đƣợc để lại theo chế độ của các đơn vị sự nghiệp có thu (kể cả các đơn vị đã 
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thực hiện cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu). Riêng các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế sử 

dụng tối thiểu 35%. 

3. Sử dụng tối thiểu 40% số thu đƣợc để lại theo chế độ của các cơ quan hành chính có thu. 

4. Ngân sách địa phƣơng sử dụng 50% số tăng thu giữa dự toán năm kế hoạch so với dự toán năm trƣớc liền 

kề do Thủ tƣớng Chính phủ giao và 50% số tăng thu giữa thực hiện so với dự toán năm kế hoạch do Thủ 

tƣớng Chính phủ giao. 

5. Ngân sách Trung ƣơng bổ sung nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lƣơng cho các Bộ, cơ quan Trung 

ƣơng và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng trong trƣờng hợp đã thực hiện đúng các quy định tại các 

khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà vẫn còn thiếu. 

Điều 10. Quản lý tiền lƣơng và thu nhập 

1. Các cơ quan, đơn vị thực hiện việc xếp lƣơng, chế độ phụ cấp lƣơng, nâng bậc lƣơng, trả lƣơng, quản lý 

tiền lƣơng và thu nhập theo quy định tại Nghị định này và hƣớng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 

Đối với các cơ quan hành chính đƣợc khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính và các đơn vị sự nghiệp 

của Nhà nƣớc thực hiện chế độ hạch toán và tự chủ tài chính, thì căn cứ vào kết quả tiết kiệm kinh phí hành 

chính và mức tăng trƣởng các nguồn thu đƣợc quyền quyết định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lƣơng so với 

mức lƣơng tối thiểu chung và tăng thêm mức trích lập các quỹ khen thƣởng, quỹ phúc lợi để tăng thêm thu 

nhập cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lƣơng của cơ quan, đơn vị theo quy định của cơ 

quan có thẩm quyền. 

2. Thực hiện phân cấp trách nhiệm để ngƣời đứng đầu cơ quan nhà nƣớc và ngƣời đứng đầu đơn vị sự 

nghiệp của Nhà nƣớc quyết định việc xếp lƣơng, nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên, nâng bậc lƣơng trƣớc thời 

hạn và phụ cấp thâm niên vƣợt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo phân 

cấp của cơ quan có thẩm quyền.  

3. Đối với chức danh chuyên gia cao cấp, chuyên viên cao cấp và tƣơng đƣơng, thực hiện phân cấp việc 

quyết định xếp lƣơng, nâng bậc lƣơng và phụ cấp thâm niên vƣợt khung nhƣ sau: 

a) Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Việc quyết định xếp lƣơng, nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên và nâng 

bậc lƣơng trƣớc thời hạn, thực hiện theo phân cấp hiện hành. 

b) Đối với ngạch chuyên viên cao cấp và tƣơng đƣơng (loại A3): 

b1) Việc quyết định xếp lƣơng vào loại A3 khi đƣợc phê chuẩn kết quả bầu cử, khi đƣợc bổ nhiệm vào 

ngạch (hoặc chức danh), nâng ngạch, chuyển ngạch, thực hiện theo phân cấp hiện hành. 

b2) Việc quyết định nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên và phụ cấp thâm niên vƣợt khung trong ngạch hoặc trong 

chức danh loại A3 do Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trƣởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ 

trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ƣơng trực tiếp sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó ra quyết định 

thực hiện và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nội vụ. 

b3) Việc quyết định nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn (khi lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và 

khi có thông báo nghỉ hƣu) trong ngạch hoặc trong chức danh loại A3 do Chánh án Toà án nhân dân tối cao, 

Viện trƣởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng trực tiếp sử dụng và quản 

lý cán bộ, công chức, viên chức đó ra quyết định thực hiện sau khi có thoả thuận của Bộ trƣởng Bộ Nội vụ 

và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nội vụ.  

Chƣơng IV 

Điều khoản thi hành 

Điều 11. Trách nhiệm hƣớng dẫn thi hành và tổ chức thực hiện 

1. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan: 

a) Hƣớng dẫn chuyển xếp lƣơng cũ sang lƣơng mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và các trƣờng hợp 

có thay đổi về phân loại cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Nghị định này. 

b) Hƣớng dẫn xếp lƣơng, nâng bậc lƣơng và phụ cấp đối với những ngƣời làm việc trong tổ chức cơ yếu 

hƣởng lƣơng từ ngân sách nhà nƣớc theo quy định tại Nghị định này. 

c) Hƣớng dẫn xếp lƣơng chuyên môn, nghiệp vụ đối với các đối tƣợng giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ 

nhiệm) thuộc diện xếp lƣơng chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ và hƣởng phụ cấp chức vụ lãnh 

đạo trong các cơ quan nhà nƣớc và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nƣớc, bảo đảm lƣơng mới (gồm lƣơng 
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chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo) không thấp hơn so với 

lƣơng cũ. 

d) Hƣớng dẫn chuyển xếp lƣơng đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trƣờng 

hợp đƣợc chuyển công tác từ lực lƣợng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nƣớc vào làm việc trong các cơ quan 

nhà nƣớc và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nƣớc. 

đ) Hƣớng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) quy định tại Nghị quyết số 

730/2004/NQ-UBTVQH11 và tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này. 

e) Hƣớng dẫn thực hiện các chế độ phụ cấp lƣơng quy định tại Điều 6 Nghị định này. 

g) Hƣớng dẫn chế độ nâng bậc lƣơng quy định tại Điều 7 Nghị định này và phân cấp thẩm quyền quyết định 

xếp lƣơng, nâng bậc lƣơng đối với cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời làm công tác cơ yếu trong tổ chức 

cơ yếu quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 10 Nghị định này. 

h) Kiểm tra kết quả chuyển xếp lƣơng cũ sang lƣơng mới và việc thực hiện chế độ tiền lƣơng của các Bộ, 

ngành, địa phƣơng. 

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành liên quan và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ƣơng:  

a) Hƣớng dẫn thực hiện việc tính toán, cân đối nguồn kinh phí để thực hiện chế độ tiền lƣơng quy định tại 

Điều 9 Nghị định này. 

b) Kiểm tra kết quả thực hiện chế độ tiền lƣơng đối với các cơ quan, đơn vị tự cân đối đƣợc nguồn trả lƣơng; 

đồng thời thẩm định và trình Thủ tƣớng Chính phủ cấp bổ sung quỹ lƣơng đối với các Bộ, cơ quan Trung 

ƣơng và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng còn thiếu nguồn để thực hiện chế độ tiền lƣơng, bảo đảm 

tổng quỹ tiền lƣơng tăng thêm không vƣợt quá dự toán ngân sách nhà nƣớc hàng năm. 

c) Hƣớng dẫn thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính và tự 

chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp của Nhà nƣớc quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định này. 

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ sửa đổi chế độ quản lý, phân 

phối và sử dụng các khoản thu, các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền. 

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính rà soát và xây dựng chế độ phụ cấp ƣu đãi theo nghề đối 

với các đối tƣợng thuộc phạm vi quản lý trình Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ xem xét ban hành, sửa đổi, 

bổ sung cho phù hợp với quy định tại điểm b khoản 8 Điều 6 Nghị định này; đồng thời rà soát trình Chính 

phủ, Thủ tƣớng Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các chế độ phụ cấp, trợ cấp khác (bao gồm cả các 

khoản phụ cấp, trợ cấp bằng tiền) và chế độ trả lƣơng hoặc phụ cấp đặc thù quy định tại khoản 2 Điều 8 

Nghị định này. 

c) Triển khai thực hiện cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc phạm vi quản lý. 

4. Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tƣ pháp và Thanh tra Chính phủ chủ trì, 

phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính rà soát và xây dựng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với các 

đối tƣợng thuộc phạm vi quản lý trình Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ xem xét ban hành, sửa đổi, bổ sung 

cho phù hợp với quy định tại điểm c khoản 8 Điều 6 Nghị định này; đồng thời rà soát trình Chính phủ, Thủ 

tƣớng Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các chế độ phụ cấp, trợ cấp khác (bao gồm cả các khoản phụ 

cấp, trợ cấp bằng tiền). 

5. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính rà soát và xây dựng các chế 

độ phụ cấp đặc thù đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trình Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ 

quyết định và hƣớng dẫn thực hiện Nghị định này đối với các đối tƣợng thuộc phạm vi quản lý. 

6. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp bảo 

đảm nguồn kinh phí để thực hiện chế độ tiền lƣơng theo quy định tại Điều 9 Nghị định này. 

7. Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc chuyển xếp lƣơng cũ 

sang lƣơng mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lƣợng vũ trang trong các cơ quan, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý, tính toán xây dựng quỹ tiền lƣơng theo quy định tại Điều 9 Nghị định này và báo cáo về 

liên Bộ Nội vụ - Tài chính để kiểm tra và thẩm định.  

Điều 12. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.  
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Chế độ tiền lƣơng quy định tại Nghị định này đƣợc tính hƣởng kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2004. 

2. Đối với các chế độ phụ cấp ƣu đãi và bồi dƣỡng theo nghề hoặc theo công việc hiện đang áp dụng, các 

Bộ, ngành ở Trung ƣơng có trách nhiệm trình Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ ban hành chế độ phụ cấp ƣu 

đãi theo nghề hoặc phụ cấp trách nhiệm theo nghề cho phù hợp với quy định tại điểm b và điểm c khoản 8 

Điều 6 Nghị định này và đƣợc truy lĩnh theo mức phụ cấp mới kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2004. 

3. Nghị định này thay thế Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời 

chế độ tiền lƣơng mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lƣợng vũ trang.  

Bãi bỏ các quy định về tiền lƣơng và phụ cấp trái với quy định tại Nghị định này.  

4. Quy định về thẩm quyền quyết định nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên (kể cả phụ cấp thâm niên vƣợt khung) 

và nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn đối với ngạch chuyên viên cao cấp và tƣơng đƣơng loại A3 tại điểm b (b2 

và b3) khoản 3 Điều 10 Nghị định này thay thế quy định về thẩm quyền quyết định nâng bậc lƣơng đối với 

ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch công chức, viên chức chuyên ngành tƣơng đƣơng ngạch chuyên 

viên cao cấp tại khoản 7 Điều 41 Nghị định số 117/2003/NĐ-CP và khoản 8 Điều 46 Nghị định số 

116/2003/NĐ-CP. 

5. Chế độ tiền lƣơng đối với cán bộ Xã đội quy định tại Điều 22 Nghị định số 184/2004/NĐ-CP đƣợc tính lại 

theo quy định tại Nghị định này và đƣợc hƣởng từ ngày 01 tháng 01 năm 2005. 

6. Cách tính hƣởng các chế độ phụ cấp quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2001 

của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác ở trƣờng chuyên biệt, 

ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đƣợc tính lại theo quy định tại Nghị định này. 

7. Huỷ bỏ hiệu lực thi hành các quy định tại các văn bản sau: 

a) Điều 2, Điều 3, các khoản 1, 3, 4, 5, 6 và 8 Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 

01 năm 2003 của Chính phủ về việc điều chỉnh tiền lƣơng, trợ cấp xã hội và đổi mới một bƣớc cơ chế quản 

lý tiền lƣơng.  

b) Các điểm a, b, c, d và đ khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 4 và Điều 6 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 

21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phƣờng, thị trấn. 

8. Các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, nếu thấy phù hợp thì đƣợc vận dụng các quy định tại Nghị định này. 

Điều 13. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƢỚNG 

PHÓ THỦ TƢỚNG 

(Đã ký) 

  

  

Nguyễn Tấn Dũng 
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BẢNG XẾP HỆ SỐ LƢƠNG THEO NGHỊ ĐỊNH 204 HIỆN CÓ TẠI TRUỜNG 
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7

.28 

7

.64 

8

.00 

V

K 

5% 

                    

3 
1

3.093 

Kỹ sƣ 

cao cấp 
3 

6

.20 

6

.56 

6

.92 

7

.28 

7

.64 

8

.00 

V

K 

5% 

                    

4 
1

5.109 

Giáo 

sƣ-Giảng viên 

cao cấp 

3 
6

.20 

6

.56 

6

.92 

7

.28 

7

.64 

8

.00 

V

K 

5% 

                    

    
CC-

VC loại A2.1 
                                    

  
0

1.002 

Chuyên 

viên chính 
3 

4

.40 

4

.74 

5

.08 

5

.42 

5

.76 

6

.10 

6

.44 

6

.78 

V

K 

5% 

                

5 
1

3.091 

Nghiên 

cứu viên chính 
3 

4

.40 

4

.74 

5

.08 

5

.42 

5

.76 

6

.10 

6

.44 

6

.78 

V

K 

5% 

                

6 
1

3.094 

Kỹ sƣ 

chính 
3 

4

.40 

4

.74 

5

.08 

5

.42 

5

.76 

6

.10 

6

.44 

6

.78 

V

K 

5% 

                

7 
1

5.110 

Phó 

Giáo sƣ-Giảng 

viên chính 

3 
4

.40 

4

.74 

5

.08 

5

.42 

5

.76 

6

.10 

6

.44 

6

.78 

V

K 

5% 

                

    
CC-

VC loại A2.2 
                                    

8 
0

6.030 

Kế toán 

viên chính 
3 

4

.00 

4

.34 

4

.68 

5

.02 

5

.36 

5

.70 

6

.04 

6

.38 

V

K 

5% 

V

K 

8% 

V

K 

11% 

            

9 
1

5.112 

Giáo 

viên trung học 

cao cấp 

3 
4

.00 

4

.34 

4

.68 

5

.02 

5

.36 

5

.70 

6

.04 

6

.38 

V

K 

5% 

V

K 

8% 

V

K 

11% 

            

1

0 
1

7.169 

Thƣ 

viện viên 

chính 

3 
4

.00 

4

.34 

4

.68 

5

.02 

5

.36 

5

.70 

6

.04 

6

.38 

V

K 

5% 

V

K 

8% 

V

K 

11% 
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CC-

VC loại A1 
3 

2

.34 

2

.67 

3

.00 

3

.33 

3

.66 

3

.99 

4

.32 

4

.65 

4

.98 

V

K 

5% 

              

1

1 
0

1.003 

Chuyên 

viên 
3 

2

.34 

2

.67 

3

.00 

3

.33 

3

.66 

3

.99 

4

.32 

4

.65 

4

.98 

V

K 

5% 

              

1

2 
0

6.031 

Kế toán 

viên 
3 

2

.34 

2

.67 

3

.00 

3

.33 

3

.66 

3

.99 

4

.32 

4

.65 

4

.98 

V

K 

5% 

              

1

3 
1

3.092 

Nghiên 

cứu viên 
3 

2

.34 

2

.67 

3

.00 

3

.33 

3

.66 

3

.99 

4

.32 

4

.65 

4

.98 

V

K 

5% 

              

1

4 
1

3.095 
Kỹ sƣ 3 

2

.34 

2

.67 

3

.00 

3

.33 

3

.66 

3

.99 

4

.32 

4

.65 

4

.98 

V

K 

5% 

              

1

5 
1

5.111 

Giảng 

viên 
3 

2

.34 

2

.67 

3

.00 

3

.33 

3

.66 

3

.99 

4

.32 

4

.65 

4

.98 

V

K 

5% 

              

1

6 
1

5.113 

Giáo 

viên trung học 
3 

2

.34 

2

.67 

3

.00 

3

.33 

3

.66 

3

.99 

4

.32 

4

.65 

4

.98 

V

K 

5% 

              

1

7 
1

7.170 

Thƣ 

viện viên 
3 

2

.34 

2

.67 

3

.00 

3

.33 

3

.66 

3

.99 

4

.32 

4

.65 

4

.98 

V

K 

5% 

              

1

8 
1

8.181 

Huấn 

luyện viên 
3 

2

.34 

2

.67 

3

.00 

3

.33 

3

.66 

3

.99 

4

.32 

4

.65 

4

.98 

V

K 

5% 

              

    
CC-

VC loại Ao 
                                    

  
A

o 

Ngach 

mới (Cao 

đẳng) 

3 
2

.10 

2

.41 

2

.72 

3

.03 

3

.34 

3

.65 

3

.96 

4

.27 

4

.58 

4

.89 
              

1 
1

5c.207 

GV 

trung học 

(CĐẳng) 

3 
2

.10 

2

.41 

2

.72 

3

.03 

3

.34 

3

.65 

3

.96 

4

.27 

4

.58 

4

.89 
              

    
CC-

VC loại B 
                                    

  
0

1.004 
Cán sự 2 

1

.86 

2

.06 

2

.26 

2

.46 

2

.66 

2

.86 

3

.06 

3

.26 

3

.46 

3

.66 

3

.86 

4

.06 

V

K 

5% 

V

K 

7% 

VK 

9% 

V

K 

11% 

  

  
0

6.032 

Kế toán 

viên trung cấp 
2 

1

.86 

2

.06 

2

.26 

2

.46 

2

.66 

2

.86 

3

.06 

3

.26 

3

.46 

3

.66 

3

.86 

4

.06 

V

K 

5% 

V

K 

7% 

VK 

9% 

V

K 

11% 

  

  
1

3.096 

Kỹ 

thuật viên 
2 

1

.86 

2

.06 

2

.26 

2

.46 

2

.66 

2

.86 

3

.06 

3

.26 

3

.46 

3

.66 

3

.86 

4

.06 

V

K 

5% 

V

K 

7% 

VK 

9% 

V

K 

11% 

  

  
1

6.119 
Y sĩ 2 

1

.86 

2

.06 

2

.26 

2

.46 

2

.66 

2

.86 

3

.06 

3

.26 

3

.46 

3

.66 

3

.86 

4

.06 
V

K 

V

K 

VK 

9% 
V

K 
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5% 7% 11% 

  
1

7.171 

Thƣ 

viện viên 

trung cấp 

2 
1

.86 

2

.06 

2

.26 

2

.46 

2

.66 

2

.86 

3

.06 

3

.26 

3

.46 

3

.66 

3

.86 

4

.06 

V

K 

5% 

V

K 

7% 

VK 

9% 

V

K 

11% 

  

  
1

5.115 

Giáo 

viên mầm non 
2 

1

.86 

2

.06 

2

.26 

2

.46 

2

.66 

2

.86 

3

.06 

3

.26 

3

.46 

3

.66 

3

.86 

4

.06 

V

K 

5% 

V

K 

7% 

VK 

9% 

V

K 

11% 

  

    
CC-VC 

loại C.2 
                                    

  
0

6.035 

Thủ 

quỹ cơ quan, 

đơn vị 

2 
1

.50 

1

.68 

1

.86 

2

.04 

2

.22 

2

.40 

2

.58 

2

.76 

2

.94 

3

.12 

3

.30 

3

.48 

V

K 

5% 

V

K 

7% 

VK 

9% 

V

K 

11% 

  

    
CC-VC 

loại C.3 
                                    

  
0

6.033 

Kế toán 

viên sơ cấp 
2 

1

.35 

1

.53 

1

.71 

1

.89 

2

.07 

2

.25 

2

.43 

2

.61 

2

.79 

2

.97 

3

.15 

3

.33 

V

K 

5% 

V

K 

7% 

VK 

9% 

V

K 

11% 

  

    

NV 

thừa hành, 

phục vụ 

                                    

  
0

1.005 

Kỹ 

thuật viên 

đánh máy 

2 
2

.05 

2

.23 

2

.41 

2

.59 

2

.77 

2

.95 

3

.13 

3

.31 

3

.49 

3

.67 

3

.85 

4

.03 

V

K 

5% 

V

K 

7% 

VK 

9% 

V

K 

11% 

  

  
0

1.010 

Lái xe 

cơ quan 
2 

2

.05 

2

.23 

2

.41 

2

.59 

2

.77 

2

.95 

3

.13 

3

.31 

3

.49 

3

.67 

3

.85 

4

.03 

V

K 

5% 

V

K 

7% 

VK 

9% 

V

K 

11% 

  

  
0

1.007 

Nhân 

viên kỹ thuật 
2 

1

.65 

1

.83 

2

.01 

2

.19 

2

.37 

2

.55 

2

.73 

2

.91 

3

.09 

3

.27 

3

.45 

3

.63 

V

K 

5% 

V

K 

7% 

VK 

9% 

V

K 

11% 

  

  
0

1.006 

Nhân 

viên đánh máy 
2 

1

.50 

1

.68 

1

.86 

2

.04 

2

.22 

2

.40 

2

.58 

2

.76 

2

.94 

3

.12 

3

.30 

3

.48 

V

K 

5% 

V

K 

7% 

VK 

9% 

V

K 

11% 

  

  
0

1.011 

Nhân 

viên bảo vệ 
2 

1

.50 

1

.68 

1

.86 

2

.04 

2

.22 

2

.40 

2

.58 

2

.76 

2

.94 

3

.12 

3

.30 

3

.48 

V

K 

5% 

V

K 

7% 

VK 

9% 

V

K 

11% 

  

  
0

1.008 

Nhân 

viên văn thƣ 
2 

1

.35 

1

.53 

1

.71 

1

.89 

2

.07 

2

.25 

2

.43 

2

.61 

2

.79 

2

.97 

3

.15 

3

.33 

V

K 

5% 

V

K 

7% 

VK 

9% 

V

K 

11% 

  

  
0

1.009 

Nhân 

viên phục vụ 
2 

1

.00 

1

.18 

1

.36 

1

.54 

1

.72 

1

.90 

2

.08 

2

.26 

2

.44 

2

.62 

2

.80 

2

.98 

V

K 

5% 

V

K 

7% 

VK 

9% 

V

K 

11% 

  

Ghi 

chú: 
 SNNB: Số năm để xét nâng bậc lƣơng thƣờng xƣyên.     
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CHÍNH PHỦ  

--------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

-----------------  

Số: 76/2009/NĐ-CP  Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2009 

  

NGHỊ ĐỊNH  

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 204/2004/NĐ-CP NGÀY 14 

THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƢƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG 

CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƢỢNG VŨ TRANG  

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

NGHỊ ĐỊNH:  

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 

về chế độ tiền lƣơng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lƣợng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị 

định số 204/2004/NĐ-CP) nhƣ sau:  

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 6 nhƣ sau:  

“b) Các đối tƣợng quy định tại điểm a (a1 và a2) khoản 1 Điều này, nếu không hoàn thành nhiệm vụ 

đƣợc giao hàng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức hoặc cách 

chức thì cứ mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật bị kéo dài thêm thời gian tính hƣởng phụ 

cấp thâm niên vƣợt khung so với thời gian quy định nhƣ sau:  

- Trƣờng hợp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì bị 

kéo dài thêm 06 (sáu) tháng so với thời gian quy định; 

- Trƣờng hợp bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức thì bị kéo dài thêm 12 tháng (một năm) so với thời 

gian quy định.” 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 8 Điều 6 nhƣ sau:  

“a) Phụ cấp thâm niên nghề:  

Áp dụng đối với sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân, sĩ quan và hạ sĩ quan 

hƣởng lƣơng thuộc công an nhân dân, ngƣời làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu và cán bộ, công chức 

đã đƣợc xếp lƣơng theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành: hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, 

thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm. 

Mức phụ cấp nhƣ sau: sau 5 năm (đủ 60 tháng) tại ngũ hoặc làm việc liên tục trong ngành cơ yếu, hải 

quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm thì đƣợc hƣởng phụ cấp thâm niên 

nghề bằng 5% mức lƣơng hiện hƣởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vƣợt khung (nếu 

có); từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm đƣợc tính thêm 1%.” 

3. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 7 nhƣ sau:  

“c) Các đối tƣợng quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này, nếu không hoàn thành nhiệm vụ 

đƣợc giao hàng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì 

cứ mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật bị kéo dài thêm thời gian tính nâng bậc lƣơng 

thƣờng xuyên so với thời gian quy định nhƣ sau:  

- Trƣờng hợp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì bị 

kéo dài thêm 06 (sáu) tháng so với thời gian quy định; 
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- Trƣờng hợp bị kỷ luật hình thức giáng chức hoặc cách chức thì bị kéo dài thêm 12 tháng (một năm) 

so với thời gian quy định.” 

4. Sửa đổi, bổ sung các khoản, mục trong bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) 

trong các cơ quan nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp của Nhà nƣớc; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân 

dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP nhƣ sau:  

a) Bổ sung hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo thuộc Ủy ban nhân dân 

thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại I tại khoản 9 mục I:  

S

TT 

CHỨC DANH LÃNH ĐẠO  HỆ SỐ  

1 Chủ tịch Ủy ban nhân dân  0,95 

2 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  0,75 

3 Chánh Văn phòng, Trƣởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân  

0,50 

4 Phó Chánh Văn phòng, Phó Trƣởng phòng cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân  

0,30 

b) Bổ sung hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo cơ quan thi hành án dân sự 

thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại I tại điểm 10.2 khoản 10 mục I:  

S

TT 

CHỨC DANH LÃNH ĐẠO  HỆ SỐ  

1 Thủ trƣởng cơ quan thi hành án dân sự  0,50 

2 Phó Thủ trƣởng cơ quan thi hành án dân sự  0,40 

c) Bổ sung hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo Thanh tra thành phố thuộc 

tỉnh là đô thị loại I tại điểm 11.4 khoản 11 mục I:  

S

TT 

CHỨC DANH LÃNH ĐẠO  HỆ SỐ  

1 Chánh thanh tra  0,50 

2 Phó Chánh thanh tra  0,40 

d) Sửa đổi hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Tƣ lệnh quân khu tại mục II bảng phụ 

cấp chức vụ lãnh đạo Quân đội nhân dân và Công an nhân dân từ 1,20 hiện nay lên 1,25.  

đ) Bổ sung phần ghi chú tại mục II bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo Quân đội nhân dân và Công an 

nhân dân nhƣ sau:  

“Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh Chính ủy (chính trị viên) các cấp trong Quân đội nhân 

dân bằng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị cùng cấp thuộc 

Quân đội nhân dân Việt Nam”. 

Điều 2. Hiệu lực và hƣớng dẫn thi hành  

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2009. 

2. Chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã đƣợc xếp lƣơng theo các ngạch hoặc 

chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm quy định tại 

khoản 2 Điều 1 Nghị định này đƣợc tính hƣởng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. 

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hƣớng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối 

với cán bộ, công chức đã đƣợc xếp lƣơng theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, 

kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm. 
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3. Quy định về kéo dài thời gian xét hƣởng phụ cấp thâm niên vƣợt khung và xét nâng bậc lƣơng 

thƣờng xuyên tại khoản 1 và khoản 3 Điều 1 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 

2010. Trong khoảng thời gian kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến trƣớc ngày 01 tháng 01 

năm 2010, việc kéo dài thời gian xét hƣởng phụ cấp thâm niên vƣợt khung, xét nâng bậc lƣơng thƣờng 

xuyên đƣợc thực hiện theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành  

Các Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

  

  

Nơi nhận:  

- Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng; 

- Thủ tƣớng, các Phó Thủ tƣớng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ƣơng và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nƣớc; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nƣớc; 

- UB Giám sát tài chính QG; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ƣơng của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lƣu: Văn thƣ, KGVX (5b). 

TM. CHÍNH PHỦ  

KT. THỦ TƢỚNG 

PHÓ THỦ TƢỚNG   

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Hùng  
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CHÍNH PHỦ  

________ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

___________ 

Số: 14/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2012 

  

NGHỊ ĐỊNH 

Về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về 

chế độ tiền lƣơng đối với cán bộ, công chức, viên chức 

 và lực lƣợng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử,  

bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp của Nhà nƣớc; 

 cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân 

 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP 

__________ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Chính phủ ban hành nghị định về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 

năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và 

Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của 

Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 

204/2004/NĐ-CP 

Điều 1. Sửa đổi điểm b, khoản 2, Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 

của Chính phủ về chế độ tiền lƣơng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lƣợng vũ trang (sau đây viết 

tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) nhƣ sau: 

“Cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hƣu theo quy định của Nhà nƣớc, hoàn thành 

nhiệm vụ đƣợc giao, chƣa xếp bậc lƣơng cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và chƣa đủ điều kiện 

thời gian giữ bậc để đƣợc nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên tại thời điểm có thông báo nghỉ hƣu, thì đƣợc nâng 

một bậc lƣơng trƣớc thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại điểm a và điểm b, khoản 1, Điều này”. 

Điều 2. Sửa đổi Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà 

nƣớc, đơn vị sự nghiệp của Nhà nƣớc; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban 

hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP nhƣ sau: 

1. Sửa đổi hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ƣơng (trừ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh) quy định tại điểm 1, khoản 7, Mục I Bảng 

phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp của Nhà nƣớc; 

cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 

204/2004/NĐ-CP nhƣ sau: 

 

S

TT 
Chức danh lãnh đạo 

Hệ số phụ cấp chức 

vụ lãnh đạo 

1 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ƣơng (trừ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh) 
1,30 
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2. Sửa đổi khoản 10 mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà 

nƣớc, đơn vị sự nghiệp của Nhà nƣớc; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban 

hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP nhƣ sau: 

Chức danh lãnh đạo 
Hệ số phụ cấp  

chức vụ lãnh đạo Bộ Tƣ pháp quy định cụ thể 

sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ 

Nội vụ và Bộ Tài chính 
Các chức danh lãnh đạo từ 

Cục trƣởng trở xuống thuộc Tổng 

cục Thi hành án dân sự 

Từ 0,15 đến 1,0 

 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2012. 

2. Chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định tại Điều 2 Nghị định này đƣợc tính hƣởng kể từ ngày 

01 tháng 01 năm 2011. 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

  

  

Nơi nhận: 

- Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng; 

- Thủ tƣớng, các Phó Thủ tƣớng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ƣơng và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nƣớc; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nƣớc; 

- 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 ƣơng của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,  

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lƣu: Văn thƣ, KTTH (05). 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƢỚNG 

 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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CHÍNH PHỦ 

Số: 17/2013/NĐ-CP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2013 

 

NGHỊ ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lƣơng 

 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lƣợng vũ trang 
__________________________ 

  
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 

tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực 

lượng vũ trang, 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 

của Chính phủ về chế độ tiền lƣơng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lƣợng vũ trang (sau 

đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) nhƣ sau: 
1. Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 7 nhƣ sau: 

“Cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ mà chƣa xếp bậc lƣơng 

cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì đƣợc xét nâng một bậc lƣơng trƣớc thời hạn tối đa 12 

tháng so với thời gian quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên 

chức đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn trong một năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên 

chức trong danh sách trả lƣơng của cơ quan, đơn vị (trừ các trƣờng hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 

Điều này)”. 

2. Bổ sung đối tƣợng áp dụng trong Bảng 2 “Bảng lƣơng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công 

chức trong các cơ quan nhà nƣớc” ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP nhƣ sau: 

a) Công chức loại A3: 

Nhóm 1 (A3.1) 

Số TT Ngạch công chức 

1 Thống kê viên cao cấp 

2 Kiểm soát viên cao cấp chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa 

3 Chấp hành viên cao cấp (thi hành án dân sự) 

4 Thẩm tra viên cao cấp (thi hành án dân sự) 

5 Kiểm tra viên cao cấp thuế 

b) Công chức loại A2: 

Nhóm 1 (A2.1) 

Số TT Ngạch công chức 

1 Thống kê viên chính 

2 Kiểm soát viên chính chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa 

3 Chấp hành viên trung cấp (thi hành án dân sự) 

4 Thẩm tra viên chính (thi hành án dân sự) 

5 Kiểm tra viên chính thuế 
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6 Kiểm lâm viên chính 

c) Công chức loại A1: 

Số TT Ngạch công chức 

1 Thống kê viên 

2 Kiểm soát viên chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa 

3 Kỹ thuật viên bảo quản 

4 Chấp hành viên sơ cấp (thi hành án dân sự) 

5 Thẩm tra viên (thi hành án dân sự) 

6 Thƣ ký thi hành án (dân sự) 

7 Kiểm tra viên thuế 

8 Kiểm lâm viên 

d) Công chức loại B: 

Số TT Ngạch công chức 

1 Thống kê viên trung cấp 

2 Kiểm soát viên trung cấp chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa 

3 Thƣ ký trung cấp thi hành án (dân sự) 

4 Kiểm tra viên trung cấp thuế 

5 Kiểm lâm viên trung cấp 

6 Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp 

7 Thủ kho bảo quản 

đ) Công chức loại C: 

Số TT Ngạch công chức 

1 Nhân viên bảo vệ kho dự trữ 

3. Sửa đổi tên gọi “Ngạch viên chức” bằng “Chức danh nghề nghiệp viên chức” và bổ sung đối tƣợng áp 

dụng trong Bảng 3 “Bảng lƣơng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự 

nghiệp của nhà nƣớc” ban hành kèm theo Nghị định số204/2004/NĐ-CP nhƣ sau: 

a) Viên chức loại A3 

Nhóm (A3.1) 

Số TT Chức danh nghề nghiệp viên chức 

1 Điều tra viên cao cấp tài nguyên môi trƣờng 

2 Dự báo viên cao cấp khí tƣợng thủy văn 

3 Kiểm soát viên cao cấp khí tƣợng thủy văn 

b) Viên chức loại A2 

Nhóm 1 (A2.1) 

Số TT Chức danh nghề nghiệp viên chức 

1 Công tác xã hội viên chính 

2 Trợ giúp viên pháp lý chính 

3 Hộ sinh chính 

4 Kỹ thuật viên chính y 

5 Y tế công cộng chính 

6 Điều dƣỡng chính 

7 Dân số viên chính 

8 Kiểm định viên chính kỹ thuật an toàn lao động 

9 Trắc địa bản đồ viên chính 

10 Địa chính viên chính 

11 Điều tra viên chính tài nguyên môi trƣờng 

12 Quan trắc viên chính tài nguyên môi trƣờng 

13 Dự báo viên chính khí tƣợng thủy văn 
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14 Kiểm soát viên chính khí tƣợng thủy văn 

c) Viên chức loại A1: 

Số TT Chức danh nghề nghiệp viên chức 

1 Công tác xã hội viên 

2 Trợ giúp viên pháp lý 

3 Hộ sinh 

4 Kỹ thuật viên y 

5 Y tế công cộng 

6 Điều dƣỡng 

7 Dân số viên 

8 Giáo viên tiểu học cao cấp 

9 Giáo viên mầm non cao cấp 

10 Giáo viên trung học cơ sở chính 

11 Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động 

12 Trắc địa bản đồ viên 

13 Địa chính viên 

14 Điều tra viên tài nguyên môi trƣờng 

15 Quan trắc viên tài nguyên môi trƣờng 

16 Dự báo viên khí tƣợng thủy văn 

17 Kiểm soát viên khí tƣợng thủy văn 

d) Viên chức loại Ao: 

Số TT Chức danh nghề nghiệp viên chức 

1 Công tác xã hội viên cao đẳng 

2 Hộ sinh cao đẳng 

3 Kỹ thuật viên cao đẳng y 

4 Điều dƣỡng cao đẳng 

5 Dân số viên cao đẳng 

6 Trắc địa bản đồ viên cao đẳng 

7 Địa chính viên cao đẳng 

8 Điều tra viên cao đẳng tài nguyên môi trƣờng 

9 Quan trắc viên cao đẳng tài nguyên môi trƣờng 

10 Kiểm soát viên cao đẳng khí tƣợng thủy văn 

11 Dự báo viên cao đẳng khí tƣợng thủy văn 

đ) Viên chức loại B: 

Số TT Chức danh nghề nghiệp viên chức 

1 Nhân viên công tác xã hội 

2 Hộ sinh trung cấp 

3 Kỹ thuật viên trung cấp y 

4 Điều dƣỡng trung cấp 

5 Dân số viên trung cấp 

6 Kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 

7 Trắc địa bản đồ viên trung cấp 

8 Địa chính viên trung cấp 

9 Điều tra viên trung cấp tài nguyên môi trƣờng 

10 Dự báo viên trung cấp khí tƣợng thủy văn 

11 Kiểm soát viên trung cấp khí tƣợng thủy văn 

12 Quan trắc viên trung cấp tài nguyên môi trƣờng 

e) Viên chức loại C: Nhóm 1 (C1) 
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Số TT Chức danh nghề nghiệp viên chức 

1 Công tác xã hội viên sơ cấp 

2 Hộ sinh sơ cấp 

3 Kỹ thuật viên sơ cấp y 

4 Điều dƣỡng sơ cấp 

5 Dân số viên sơ cấp 

6 Quan trắc viên sơ cấp tài nguyên môi trƣờng 

4. Bổ sung Bảng nâng lƣơng đối với sĩ quan cấp tƣớng thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân tại 

Bảng 6 “Bảng nâng lƣơng cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân 

dân” ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP nhƣ sau: 

TT Cấp bậc quân hàm Hệ số nâng lƣơng (1 lần) 

1 Đại tƣớng 11,00 

2 Thƣợng tƣớng 10,40 

3 Trung tƣớng 9,80 

4 Thiếu tƣớng 9,20 

Thời hạn nâng lƣơng của cấp bậc quân hàm Thiếu tƣớng, Trung tƣớng, Thƣợng tƣớng và Đại tƣớng là 4 

năm. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2013. 

2. Chế độ quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định này đƣợc xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do 

lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ từ năm 2012. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hƣớng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lƣơng 

đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

2. Các Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

  

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƢỚNG 

(Đã ký) 

  

  

Nguyễn Tấn Dũng 
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BỘ Y TẾ  
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 3033/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2001 

  

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC ĐƯỢC BỒI DƯỠNG CHỐNG ĐỘC HẠI 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 17 tháng 3 năm 1999 của Liên Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật 

đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại; 

Căn cứ công văn số 1762/LĐTBXH-BHLĐ ngày 21/6/2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về 
việc thỏa thuận danh mục nghề được hưởng chế độ bồi dưỡng chống độc hại; 

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và ông Vụ trưởng Vụ Y tế Dự phòng - Bộ Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản danh mục nghề, công việc được bồi dưỡng chống độc 
hại gồm: 

- Số nghề, công việc được hưởng bồi dưỡng mức IV: 03 (Ba) 

- Số nghề, công việc được hưởng bồi dưỡng mức III: 16 (Mười sáu) 

- Số nghề, công việc được hưởng bồi dưỡng mức II:  27 (Hai mươi bảy) 

- Số nghề, công việc được hưởng bồi dưỡng mức I:   07 (Bảy) 

Điều 2. Chi phí bồi dưỡng chống độc hại đối với đơn vị sản xuất kinh doanh được hạch toán vào giá 

thành sản phẩm hoặc phí lưu thông; đối với cơ quan hành chính sự nghiệp tính vào chi phí thường 

xuyên; đối với các đối tượng là học sinh, sinh viên thực tập, học nghề, tập nghề thuộc cơ quan nào 

quản lý thì cơ quan đó cấp kinh phí. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Các ông, bà: Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Y tế Dự phòng Bộ 

Y tế, Tổng Giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc 
Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

  

  

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 
- Bộ LĐTBXH; 
- Lưu TCCB, YTDP; 
- Lưu trữ. 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

THỨ TRƯỞNG 
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Lê Văn Truyền 

  

DANH MỤC 

NGHỀ, CÔNG VIỆC ĐẶC BIỆT ĐỘC HẠI NGUY HIỂM VÀ ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ 

BỒI DƯỠNG CHỐNG ĐỘC HẠI 
Kèm theo Quyết định số 3033/2001/QĐ-BYT ngày 11/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

I. KHU VỰC SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC: 

STT Tên nghề hoặc công việc 

Danh mục 

nghề, công 

việc quy 

định tại QĐ 

số 1629 và 

QĐ số 915 

Mức bồi 
dưỡng 

Ghi chú 

1 Sản xuất cao thuốc phiện và các dẫn xuất từ cao thuốc phiện. V 3   

2 Sản xuất Ete. V 3   

3 Sản xuất các sản phẩm hóa dược có sử dụng dung môi hữu 
cơ. 

V 3   

4 Sản xuất nguyên liệu kháng sinh. V 3   

5 Sản xuất Artemisinin và các dẫn xuất. V 3   

6 Chuyên bào chế sản xuất thuốc độc bảng A, B. V 3   

7 Chuyên xay, rây, pha chế các loại thuốc: Kháng sinh, 
hoocmon, hướng tâm thần, gây nghiện, thuốc sốt rét. 

V 3   

8 Sản xuất và chế thử các loại thuốc độc mạnh như: thuốc 

phiện Mocfin, campho tổng hợp, Tecpinhydrat, chiết xuất mã 
tiền, cà độc dược và các loại thuốc độc bảng A. 

IV 3   

9 Sản xuất các sản phẩm hóa dược ở các khâu sử dụng axít vô 

cơ mạnh, kiềm mạnh, cồn, tinh dầu thông. 

IV 3   

10 Nuôi và lấy nọc rắn độc. IV 3   

11 Chiết xuất, tinh chế các hoạt chất từ dược liệu. IV 3   

12 Hòa tan, cô, vớt, vẩy, rửa, sấy, xay, rây, đóng gói hở các sản 

phẩm hóa dược. 

IV 2   

13 Sản xuất Cloralhydrat và cloramin. IV 2   

14 Chuyên nấu cao thảo mộc, cao động vật. IV 2   

15 Băm, chặt, sao, tẩm, phơi sấy, chảy mốc dược liệu bằng thủ 
công. 

IV 2   

16 Xay, rây, nhào trộn, pha chế các loại dược chất, tá dược, vận 
hành máy dập và bao viên thuốc. 

IV 2   
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17 Pha chế, đóng thuốc dầu nước, cao xoa. IV 2   

18 Pha chế đóng, hàn thuốc tiêm bằng công nghệ chân không; 
đóng hàn kháng sinh ở dạng bột. 

IV 2   

19 Sản xuất các loại thuốc từ phủ tạng, thuốc subtilis. IV 2   

20 Trực tiếp kiểm nghiệm các sản phẩm hóa dược, dược phẩm, 
mỹ phẩm. 

IV 2   

21 Chuyên ủ, kéo, rửa, vẩy ống tiêm bằng thủ công. IV 2   

22 Chiết xuất và sản xuất thử các sản phẩm hóa dược. IV 2   

23 Vận hành máy cất nước, bằng phương pháp nhiệt. IV 1   

24 Chuyên bốc vác thủ công nguyên liệu, dược liệu, dược phẩm. IV 1   

25 Thủ kho kiêm bảo quản nguyên liệu, dược liệu độc A, B. IV 1   

26 Vệ sinh công nghiệp trong các xí nghiệp sản xuất dược và 
trang thiết bị y tế. 

IV 1   

II- KHU VỰC SỰ NGHIỆP Y TẾ: 

STT Tên nghề hoặc công việc Danh mục 

nghề, công 

việc quy 

định tại QĐ 

số 915 và 
QĐ số 1629 

Mức bồi 
dưỡng 

Ghi chú 

1 Trực tiếp khám, điều trị, xét nghiệm HIV & phục vụ người 

bệnh nhiễm HIV, AIDS. 

VI 4   

2 Giải phẫu bệnh lý đại thể, giải phẫu vi thể, liệm xác, ướp 

xác, khám nghiệm tử thi, vệ sinh nhà xác, kiểm nghiệm độc 
chất pháp y. 

VI 4   

3 Trực tiếp vận hành máy: chiếu xạ, Xquang, máy cobalt, sử 

dụng kim radium, các chất phóng xạ khác để điều trị và chẩn 
đoán bệnh. 

V 4   

4 Chuyên sửa chữa, kiểm chuẩn: máy Xquang, máy chiếu xạ, 
máy hút đờm, mủ. 

V 3   

5 Trực tiếp khám, điều trị, xét nghiệm và phục vụ người bệnh 
lao, phong (hủi), tâm thần, bệnh truyền nhiễm. 

V 3   

6 Chống dịch, diệt côn trùng, chuột, vi khuẩn gây bệnh. 

Chuyên xét nghiệm bệnh tối nguy hiểm (dịch tả, dịch hạch, 
viêm gan, viêm não và các bệnh lạ nguy hiểm khác). 

V 3   

7 Trực tiếp thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý và tiêu hủy 
chất thải y tế nguy hại. 

IV 3   

8 Nghiên cứu và chế thử các loại thuốc độc mạnh như: thuốc 

phiện Mocfin, campho tổng hợp, Tecpinhydrat, chiết xuất mã 

tiền, cà độc dược và các loại thuốc độc bảng A. 

IV 3   
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9 Làm việc trong các cơ sở điều trị bệnh nhân phong, lao, 

truyền nhiễm, tâm thần. 

IV 2   

10 Trực tiếp khám, điều trị bệnh xuất huyết não, liệt, chấn 
thương cột sống, sọ não, trẻ em bại não, ung thư hở. 

V 2 YHCT 
(bệnh án)  

11 Trực tiếp khám, điều trị và phục vụ bệnh nhân da liễu, hoa 

liễu viêm tắc mạch chi, ngoại tiết niệu, chạy thận nhân tạo, 
nội soi. 

IV 2   

12 Mổ, phụ mổ, gây mê, hồi sức, chuyên cấp cứu; Trực tiếp 

khám, điều trị, phục vụ trẻ sơ sinh bệnh lý. 

V 2   

13 Rửa, sấy hấp tiệt trùng, thu gom, tiêu hủy các dụng cụ, bệnh 

phẩm, chai lọ thí nghiệm, đựng thuốc, giặt quần áo bệnh 

nhân. 

IV 2   

14 Điều tra côn trùng y học (Bọ chét, ve, mò, muỗi, truyền 
bệnh sốt rét, giun chỉ, viêm não...). 

IV 2   

15 Nghiên cứu, sản xuất các loại vắc xin và huyết thanh chữa 

bệnh. 

IV 2   

16 Xét nghiệm vi sinh vật, sinh hóa (phân, nước tiểu, đờm, 
rãi...), huyết học 

IV 2   

17 Giữ giống chủng vi sinh vật, ký sinh trùng. IV 2   

18 Chăn nuôi động vật thí nghiệm để phục vụ y học và sản xuất 
vắc xin. 

IV 2   

19 Sản xuất Silicazen để làm sắc ký lớp mỏng và ống chuẩn độ 

đậm đặc (Dung dịch mẹ). 

IV 2   

20 Chuyên xông sấy dược liệu bằng phốt pho kẽm và lưu huỳnh. IV 2   

21 Kiểm nghiệm, phân tích hóa lý, hóa thực vật, đông dược, 

dược lý, thủ kho hóa chất chuyên sang chai, đóng gói lẻ hóa 

chất. 

IV 2   

22 Kiểm dịch nơi biên giới, hải cảng. IV 2   

23 Nghiên cứu hóa chất diệt côn trùng truyền bệnh cho người. IV 2   

24 Lấy mẫu và phân tích các yếu tố độc hại về vệ sinh lao động, 
vệ sinh môi trường thuộc hệ Vệ sinh phòng dịch. 

IV 2   

25 Đỡ đẻ, khám điều trị phụ khoa, thực hiện các kỹ thuật nội 
soi. 

IV 1   

26 Sử dụng các máy cao tần, vi sóng để điều trị bệnh; kéo nắn 
xương bó bột. 

IV 1   

27 Trực tiếp sao tẩm, tán, rây, xay, nhào trộn dược liệu và sắc 
thuốc tập trung bằng phương pháp thủ công. 

IV 1   
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BỘ Y TẾ 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 6608/BYT-TCCB 
V/v hướng dẫn thực hiện chế độ phụ 
cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, 
viên chức ngành y tế 

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2005 

  

Kính gửi: - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế 

  

Căn cứ Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ 

cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức. Sau khi có thỏa thuận của Bộ Nội vụ tại 

công văn số 2064/BNV-TL ngày 12 tháng 8 năm 2005 về việc thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy 

hiểm đối với cán bộ, viên chức ngành y tế; Bộ Y tế hướng dẫn như sau: 

1. Mức phụ cấp và đối tượng áp dụng: 

a) Mức 1, hệ số 0,1 áp dụng đối với những người: 

- Trực tiếp phục vụ bệnh nhân thận nhân tạo; 

- Trực tiếp chữa răng và làm hàm răng giả; 

- Làm việc trong buồng tối, thiếu ánh sáng và không khí như buồng rửa phim, buồng làm thị trường; 

- Gián tiếp phục vụ bệnh nhân tâm thần, lao, truyền nhiễm, phong. 

b) Mức 2, hệ số 0,2 áp dụng đối với những người: 

- Trực tiếp chăm sóc, điều trị bệnh nhân ung thư hở có mùi hôi thối ở các bệnh viện chuyên khoa hoặc 
ung thư của bệnh viện đa khoa; 

- Trực tiếp khám, chữa bệnh, phục vụ bệnh nhân da liễu (giang mai, lậu, sùi mào gà, trùng roi, nấm 

mốc, hạ cam, ghẻ); 

- Trực tiếp điều trị, chăm sóc bệnh nhân liệt do chấn thương cột sống, xuất huyết não, viêm màng não 
lao, viêm màng não mủ, viêm tủy; 

- Trực tiếp chăm sóc, điều trị bệnh nhân sau mổ (trong 48 giờ) thuộc ca mổ loại I, II; Bệnh nhân bỏng 
từ độ II trở lên và có diện tích bỏng 8% đối với trẻ em và 15% đối với người lớn; 

- Trực tiếp giữ giống, chủng loại vi sinh vật, ký sinh trùng trên động vật và chăn nuôi súc vật đã tiêm 
cấy vi trùng gây bệnh; 

- Trực tiếp phục vụ vệ sinh buồng bệnh và giặt quần áo cho bệnh nhân; 

- Sử dụng máy có dòng điện cao tần để điều trị bệnh nhân; 

- Thường xuyên làm công tác vệ sinh phòng dịch, chống sốt rét phải tiếp xúc với môi trường phân, 
nước thải, rác, hơi khí độc; 

- Rửa chai, lọ, dụng cụ thí nghiệm có hóa chất độc, vi sinh vật gây bệnh (phải dùng hóa chất độc để xử 

lý sát trùng); 
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- Làm xét nghiệm sinh hóa, huyết học, ký sinh trùng; 

- Pha chế thuốc độc bảng A và thủ kho hóa chất; 

- Pha chế huyết thanh, văcxin trong phòng kín và hấp sấy tiệt trùng các dụng cụ, trang thiết bị. 

c) Mức 3, hệ số 0,3 áp dụng đối với những người: 

- Giải phẫu bệnh lý; 

- Trực tiếp làm xét nghiệm vi sinh (vi rút, vi trùng); 

- Chiết xuất dược liệu độc bảng A; 

- Thường xuyên sử dụng các hóa chất độc mạnh mà trong môi trường làm việc vượt quá tiêu chuẩn quy 
định như sau: 

- Axit Sulfuric (H2SO4) vượt quá đậm độ 0,01mg/lít không khí;  

+ Benzol vượt quá đậm độ 0,05mg/lít không khí; 

+ Toluen vượt quá đậm độ 0,10mg/lít không khí; 

+ Xynol vượt quá đậm độ 0,10mg/lít không khí; 

- Sản xuất các chất hấp phụ dùng cho phân tích sắc ký như Silicazen các ống chuẩn độ (dung dịch mẹ). 

d) Mức 4, hệ số 0,4 áp dụng đối với những người: 

- Trực tiếp điều trị, phục hồi chức năng và phục vụ bệnh nhân phong (hủi), kể cả các xét nghiệm 
Hansen; 

- Chiếu chụp, điện quang; 

- Mổ xác, giải phẫu pháp y và bảo quản trông nom xác; 

- Dùng các chất phóng xạ Radium, Cobalt để khám chữa bệnh; 

- Trực tiếp phục vụ bệnh nhân tâm thần ở các bệnh viện chuyên khoa và các khoa tâm thần ở các bệnh 

viện đa khoa (kể cả phục vụ thương binh và bệnh binh tâm thần ở các khu điều trị, điều dưỡng thương 

binh, bệnh binh); 

- Trực tiếp phục vụ bệnh nhân mắc bệnh HIV/AIDS, bệnh dại, bệnh truyền nhiễm, bệnh lao ở các bệnh 
viện, viện chuyên khoa, các khoa truyền nhiễm và khoa lao ở các bệnh viện đa khoa; 

- Thường xuyên chuyên trách làm công tác kiểm nghiệm độc chất pháp y. 

2. Chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức ngành y tế nêu tại điểm 1 công văn 
này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2004. 

Cách tính và nguồn kinh phí chi trả chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm được thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc 
hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

  

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Vụ: KH-TC, Đtr, 
- Lưu VP, TCCB. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
Nguyễn Thị Xuyên 
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BỘ LAO ĐỘNG - THƢƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI 

-------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 
Số: 25/2013/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013 

  

THÔNG TƢ 
HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BỒI DƢỠNG BẰNG HIỆN VẬT ĐỐI VỚI NGƢỜI LAO 

ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI 

Căn cứ Điều 141 Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động; 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tổ chức thực hiện chế độ bồi 

dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại, 

Điều 1. Phạm vi và đối tƣợng áp dụng 
1. Thông tƣ này hƣớng dẫn việc thực hiện chế độ bồi dƣỡng bằng hiện vật đối với ngƣời lao động 

làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại. 

2. Thông tƣ này áp dụng đối với công chức, viên chức, ngƣời lao động, học sinh, sinh viên thực tập 

hay học nghề, tập nghề (sau đây gọi chung là ngƣời lao động) làm việc trong các doanh nghiệp, cơ 

quan, tổ chức, hợp tác xã sau: 

a) Các cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp; lực lƣợng vũ trang (bao gồm cả lực lƣợng làm công 

tác cơ yếu); 

b) Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội 

khác; 

c) Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; 

d) Hợp tác xã; 

đ) Các cơ quan, tổ chức nƣớc ngoài, tổ chức quốc tế có trụ sở đóng trên lãnh thổ nƣớc Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam; 

e) Các tổ chức khác có sử dụng lao động. 

Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã trên sau đây gọi chung là ngƣời sử dụng lao động. 

Điều 2. Điều kiện đƣợc hƣởng chế độ bồi dƣỡng bằng hiện vật và mức bồi dƣỡng 
1. Ngƣời lao động đƣợc hƣởng chế độ bồi dƣỡng bằng hiện vật khi có đủ các điều kiện sau: 

a) Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội ban hành; 

b) Đang làm việc trong môi trƣờng lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc với các 

nguồn gây bệnh truyền nhiễm. 

Việc xác định các yếu tố quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này phải đƣợc thực hiện bởi đơn vị đủ 

điều kiện đo, kiểm tra môi trƣờng lao động theo quy định của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là đơn vị 

đo, kiểm tra môi trƣờng lao động). 

2. Mức bồi dƣỡng: 

a) Bồi dƣỡng bằng hiện vật đƣợc tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền tƣơng ứng 

theo các mức sau: 

- Mức 1: 10.000 đồng; 

- Mức 2: 15.000 đồng; 

- Mức 3: 20.000 đồng; 

- Mức 4: 25.000 đồng. 
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b) Việc xác định mức bồi dƣỡng bằng hiện vật cụ thể theo điều kiện lao động và chỉ tiêu môi trƣờng 

lao động đƣợc quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tƣ này. 

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức bồi dƣỡng bằng hiện vật 
1. Việc tổ chức bồi dƣỡng bằng hiện vật phải thực hiện trong ca hoặc ngày làm việc, bảo đảm thuận 

tiện và vệ sinh. 

2. Không đƣợc trả bằng tiền, không đƣợc trả vào lƣơng (gồm cả đƣa vào đơn giá tiền lƣơng) thay 

cho hiện vật bồi dƣỡng. 

3. Trƣờng hợp do tổ chức lao động không ổn định, không thể tổ chức bồi dƣỡng tập trung tại chỗ 

đƣợc (ví dụ: làm việc lƣu động, phân tán, ít ngƣời), ngƣời sử dụng lao động phải cấp hiện vật cho 

ngƣời lao động để ngƣời lao động có trách nhiệm tự bồi dƣỡng theo quy định. Trong trƣờng hợp 

này, ngƣời sử dụng lao động phải lập danh sách cấp phát, có ký nhận của ngƣời lao động; thƣờng 

xuyên kiểm tra việc thực hiện bồi dƣỡng của ngƣời lao động. 

4. Mức bồi dƣỡng cụ thể đối với từng ngƣời lao động đƣợc xác định nhƣ sau: 

a) Đối với ngƣời lao động đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tƣ này, nếu 

làm việc từ 50% thời giờ làm việc bình thƣờng trở lên của ngày làm việc thì đƣợc hƣởng cả định 

suất bồi dƣỡng, nếu làm dƣới 50% thời giờ làm việc bình thƣờng của ngày làm việc thì đƣợc hƣởng 

nửa định suất bồi dƣỡng theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tƣ này; 

Trong trƣờng hợp ngƣời lao động làm thêm giờ, định suất bồi dƣỡng bằng hiện vật đƣợc tăng lên 

tƣơng ứng với số giờ làm thêm theo nguyên tắc trên; 

b) Ngƣời sử dụng lao động xem xét, quyết định việc thực hiện bồi dƣỡng bằng hiện vật ở mức 1 

(10.000 đồng) đối với ngƣời lao động làm các công việc không thuộc danh mục nghề, công việc đặc 

biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thƣơng 

binh và Xã hội ban hành, nhƣng đang làm việc trong môi trƣờng lao động có ít nhất một trong các 

yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép hoặc trực tiếp tiếp xúc với các 

nguồn gây bệnh truyền nhiễm. 

5. Chi phí bồi dƣỡng bằng hiện vật đƣợc hạch toán vào chi phí hoạt động thƣờng xuyên, chi phí sản 

xuất kinh doanh của cơ sở lao động và là chi phí hợp lý khi tính thuế, nộp thuế thu nhập doanh 

nghiệp của cơ sở lao động theo quy định hiện hành của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp; 

riêng đối với các đối tƣợng là học sinh, sinh viên thực tập, học nghề, tập nghề thuộc cơ quan nào 

quản lý thì cơ quan đó cấp kinh phí. 

6. Ngƣời lao động làm việc trong các ngành, nghề đặc thù đƣợc hƣởng chế độ ăn định lƣợng theo 

quy định của Chính phủ sẽ không đƣợc hƣởng chế độ bồi dƣỡng bằng hiện vật theo quy định của 

Thông tƣ này. 

Điều 4. Trách nhiệm của ngƣời sử dụng lao động 
1. Phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật, tăng cƣờng các thiết bị an toàn và vệ sinh lao động để cải 

thiện điều kiện lao động; khi chƣa thể khắc phục đƣợc hết các yếu tố nguy hiểm, độc hại thì phải tổ 

chức bồi dƣỡng bằng hiện vật cho ngƣời lao động để ngăn ngừa bệnh tật và bảo đảm sức khỏe cho 

ngƣời lao động. Khi ngƣời sử dụng lao động áp dụng các biện pháp kỹ thuật, tăng cƣờng thiết bị an 

toàn lao động và cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm không còn yếu tố nguy hiểm, độc hại thì 

dừng thực hiện chế độ bồi dƣỡng bằng hiện vật. 

2. Tổ chức đo môi trƣờng lao động định kỳ hằng năm. Căn cứ vào kết quả đo môi trƣờng lao động 

hoặc các nguồn gây bệnh truyền nhiễm, đối chiếu với quy chuẩn, tiêu chuẩn về vệ sinh lao động để 

áp dụng mức bồi dƣỡng bằng hiện vật tƣơng ứng cho từng nghề, công việc cụ thể theo quy định tại 

Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tƣ này. 

Đối với các nghề, công việc có điều kiện lao động phức tạp mà chƣa thể xác định ngay mức bồi 

dƣỡng bằng hiện vật theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tƣ này, ngƣời sử dụng 

lao động phải tổng hợp các chức danh nghề, công việc đề nghị bồi dƣỡng bằng hiện vật gửi Bộ, 

ngành hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng trực tiếp quản lý tổng hợp và có 
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ý kiến để Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế xem xét quyết định 

mức bồi dƣỡng. 

3. Khi áp dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ và tổ chức để cải thiện điều kiện lao động, thì phải 

căn cứ vào kết quả mới về môi trƣờng lao động và các yếu tố vi sinh vật có hại để điều chỉnh các 

mức bồi dƣỡng đúng theo quy định tại Điều 2 của Thông tƣ này. 

4. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của chế độ bồi dƣỡng bằng hiện vật, phổ biến nội dung Thông tƣ 

và quy định của cơ sở mình về việc thực hiện chế độ này đến ngƣời lao động. 

5. Chỉ đạo bộ phận y tế cơ sở xây dựng cơ cấu hiện vật dùng để bồi dƣỡng phù hợp với việc thải độc 

và tăng cƣờng sức đề kháng của cơ thể tƣơng ứng với các mức bồi dƣỡng. 

6. Nghiêm túc tổ chức việc bồi dƣỡng bằng hiện vật, bảo đảm cho ngƣời lao động đƣợc hƣởng đầy 

đủ, đúng chế độ theo quy định tại Thông tƣ này. 

Điều 5. Trách nhiệm của Bộ, ngành và địa phƣơng 
1. Tổ chức hƣớng dẫn triển khai các quy định của Thông tƣ này đến các doanh nghiệp, cơ quan, tổ 

chức thuộc trách nhiệm quản lý. 

2. Tổng hợp các nghề, công việc cần thực hiện chế độ bồi dƣỡng hiện vật trên cơ sở đề nghị của các 

doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức thuộc quyền quản lý và gửi Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, 

Bộ Y tế để xem xét, quyết định, gồm có các tài liệu sau: 

a) Biểu tổng hợp các nghề, công việc cần thực hiện chế độ bồi dƣỡng bằng hiện vật của ngành, địa 

phƣơng theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tƣ này; 

b) Kết quả đo môi trƣờng lao động hằng năm có các yếu tố nguy hiểm, độc hại tại nơi làm việc của 

đơn vị đo, kiểm tra môi trƣờng lao động. Đối với các nghề, công việc trực tiếp tiếp xúc với các 

nguồn gây bệnh truyền nhiễm nhƣ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tƣ này thì không phải 

kèm theo kết quả đo môi trƣờng lao động. 

3. Tổ chức triển khai và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Thông tƣ này đến các đơn vị, doanh 

nghiệp đóng trên địa bàn theo chức năng, thẩm quyền đƣợc giao. 

Điều 6. Điều khoản thi hành. 
1. Thông tƣ này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2013. 

2. Thông tƣ liên tịch số 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Liên tịch 

Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội và Bộ Y tế hƣớng dẫn thực hiện chế độ bồi dƣỡng bằng hiện 

vật đối với ngƣời lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại hết hiệu lực kể từ 

ngày Thông tƣ này có hiệu lực. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vƣớng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thƣơng binh và 

Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./. 

  
  

Nơi nhận: 
- Thủ tƣớng, các Phó Thủ tƣớng Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nƣớc; 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Văn phòng TƢ Đảng và các Ban của Đảng; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- Văn phòng BCĐ TƢ về phòng, chống tham nhũng; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nƣớc; 

- Cơ quan TƢ các đoàn thể và các Hội; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƢ; 
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TƢ; 

- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƢ; 

- Các Tập đoàn kinh tế và các Tổng công ty hạng đặc biệt; 
- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tƣ pháp); 

- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ; 
- Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH; 

KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 

 

 

 

 

Bùi Hồng Lĩnh 
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- Lƣu: VT, ATLĐ (10b), PC. 
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PHỤ LỤC 1 
BẢNG XÁC ĐỊNH MỨC BỒI DƢỠNG BẰNG HIỆN VẬT THEO ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG 

(Kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội) 

TT Điều kiện lao động Chỉ tiêu về môi trƣờng lao động 
Mức bồi 

dƣỡng 

1 Loại IV 

(Nghề, công việc nặng 

nhọc, độc hại, nguy 

hiểm) 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho 

phép. 

Mức 1 

Trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm. Mức 1 

Có ít nhất 02 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho 

phép. 

Mức 2 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho 

phép đồng thời trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm. 

Mức 2 

2 Loại V 

(Nghề, công việc đặc 

biệt nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm) 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho 

phép 

Mức 2 

Trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm. Mức 2 

Có ít nhất 02 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho 

phép; 

Mức 3 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho 

phép đồng thời trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm. 

Mức 3 

3 Loại VI 

(Nghề, công việc đặc 

biệt nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm) 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho 

phép 

Mức 3 

Trực tiếp tiếp xúc với các gây bệnh truyền nhiễm. Mức 3 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho 

phép đồng thời có yếu tố đặc biệt độc hại, nguy hiểm. 

Mức 4 

Có yếu tố đặc biệt độc hại, nguy hiểm đồng thời trực tiếp tiếp xúc với các 

nguồn gây bệnh truyền nhiễm. 

Mức 4 

  

PHỤ LỤC 2 
MẪU TỔNG HỢP CÁC NGHỀ, CÔNG VIỆC HƢỞNG CHẾ ĐỘ BỒI DƢỠNG BẰNG HIỆN VẬT 

(Kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội) 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

-------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 
  

TỔNG HỢP CÁC NGHỀ, CÔNG VIỆC HƢỞNG CHẾ ĐỘ BỒI DƢỠNG BẰNG HIỆN VẬT NĂM ..... 

TT Nghề, công việc Các yếu tố độc hại vƣợt 

tiêu chuẩn cho phép 

Cơ quan thực hiện đo 

và ngày, tháng, năm đo 

Mức bồi dƣỡng đề 

nghị đƣợc hƣởng 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

…           

            

  

  ………., ngày ….. tháng ........ năm …….. 

Thủ trƣởng đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu) 
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CHÍNH PHỦ 

------------------ 

Số: 56/2011/NĐ-CP  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

-------------------------- 

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2011 

  

NGHỊ ĐỊNH 

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƢU ĐÃI THEO NGHỀ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN 

CHỨC CÔNG TÁC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP 

------------------------- 

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội khóa XII 

về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe 

nhân dân; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

NGHỊ ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

1. Nghị định này quy định chế độ phụ cấp ƣu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức, cán 

bộ y tế xã, phƣờng, thị trấn (đang làm việc theo chế độ hợp đồng theo Quyết định số 58/TTg ngày 

03 tháng 02 năm 1994 của Thủ tƣớng Chính phủ quy định một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính 

sách đối với y tế cơ sở) trực tiếp làm chuyên môn y tế; công chức, viên chức làm công tác quản lý, 

phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các chuyên khoa HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, 

giải phẫu bệnh lý, pháp y (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) trong các cơ sở sự nghiệp y tế 

công lập. 

2. Nghị định này không áp dụng đối với cán bộ, viên chức chuyên môn y tế thuộc lực lƣợng 

vũ trang. 

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng và cách tính phụ cấp 

1. Mỗi công chức, viên chức chỉ đƣợc hƣởng một phụ cấp ƣu đãi theo nghề ở mức cao nhất. 

2. Phụ cấp ƣu đãi theo nghề đƣợc tính theo tỷ lệ phần trăm (sau đây viết là %) trên mức 

lƣơng ngạch, bậc hiện hƣởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vƣợt khung (nếu 

có) của đối tƣợng đƣợc hƣởng. 

Điều 3. Mức phụ cấp ƣu đãi 

1. Mức phụ cấp 70% áp dụng đối với công chức, viên chức thƣờng xuyên, trực tiếp làm các 

công việc sau đây: 

a) Xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc ngƣời bệnh HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần; 

b) Giám định pháp y, pháp y tâm thần, giải phẫu bệnh lý. 

2. Mức phụ cấp 60% áp dụng đối với công chức, viên chức thƣờng xuyên, trực tiếp làm các 

công việc sau đây: 



 

www.mot.gov.vn 

62 

a) Khám, điều trị, chăm sóc ngƣời bệnh cấp cứu, hồi sức cấp cứu, cấp cứu 115, truyền nhiễm; 

b) Xét nghiệm, phòng chống bệnh truyền nhiễm; 

c) Kiểm dịch y tế biên giới. 

3. Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với công chức, viên chức thƣờng xuyên, trực tiếp khám, 

điều trị, chăm sóc, phục vụ ngƣời bệnh gây mê hồi sức, điều trị tích cực, nhi, chống độc, bỏng và da 

liễu. 

4. Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với công chức, viên chức thƣờng xuyên, trực tiếp làm 

chuyên môn y tế dự phòng; xét nghiệm; khám bệnh, chữa bệnh; kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc 

ngƣời bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa; y dƣợc cổ truyền; dƣợc, mỹ phẩm; an toàn vệ 

sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế; sức khỏe sinh sản tại các cơ sở sự nghiệp y tế công lập và tại các 

cơ sở điều dƣỡng thƣơng binh, bệnh binh, ngƣời khuyết tật đặc biệt, trừ các trƣờng hợp quy định tại 

khoản 1, 2 và 3 Điều này. 

5. Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với công chức, viên chức sau đây: 

a) Công chức, viên chức thƣờng xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế để thực hiện các công 

việc: truyền thông giáo dục sức khỏe; dân số - kế hoạch hóa gia đình; 

b) Công chức, viên chức quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở, 

viện, bệnh viện chuyên khoa, các trung tâm: HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh lý, 

pháp y. 

6. Đối với công chức, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế; công chức, viên chức 

y tế làm công tác quản lý, phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp y tế nói chung (trừ đối tƣợng quy định 

tại điểm b khoản 5 Điều này), viên chức làm công tác chuyên môn y tế tại cơ quan, đơn vị, trƣờng 

học thì thủ trƣởng đơn vị căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu để xem xét, quyết định nhƣng 

không vƣợt quá mức 20% so với mức lƣơng ngạch, bậc hiện hƣởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, 

phụ cấp thâm niên vƣợt khung (nếu có) của đối tƣợng đƣợc hƣởng. 

Điều 4. Nguồn kinh phí chi trả 

Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ phụ cấp quy định tại Nghị định này do ngân sách nhà 

nƣớc bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành, nguồn thu của các cơ sở y tế từ các hoạt đông sự 

nghiệp của đơn vị theo quy định và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2011 và bãi bỏ Quyết định số 

276/2005/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Thủ tƣớng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp 

ƣu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở y tế của Nhà nƣớc. 

Điều 6. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hƣớng dẫn thi hành Nghị định này. 

2. Các Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng chịu trách nhiệm thi hành Nghị 

định này./. 

  

Nơi nhận: 
- Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng; 

- Thủ tƣớng, các Phó Thủ tƣớng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƢỚNG 

 

 

 



 

www.mot.gov.vn 

63 

- Văn phòng Trung ƣơng và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nƣớc; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nƣớc; 

- 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 ƣơng của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lƣu: Văn thƣ, KGVX (5b) 
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    BỘ Y TẾ - BỘ NỘI VỤ -          CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       BỘ TÀI CHÍNH          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số:  02 /2012/TTLT-BYT-BNV-BTC                Hà Nội, ngày 19  tháng 01 năm 2012 

 

THÔNG TƢ LIÊN TỊCH 

Hƣớng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 

của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ƣu đãi theo nghề 

đối với  công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập 

_______________ 

 

Căn cứ Nghị định số 56 /2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định 

chế độ phụ cấp ƣu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày  17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

 Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hƣớng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ƣu đãi theo nghề  

đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập nhƣ sau: 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

1. Thông tƣ liên tịch này hƣớng dẫn thi hành chế độ phụ cấp ƣu đãi theo nghề đối với công chức, 

viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập quy định tại Nghị định số 56 /2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 

năm 2011 của Chính phủ. 

2. Cơ sở y tế công lập thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tƣ này bao gồm:  

a) Các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các lĩnh vực: y tế dự phòng; khám bệnh, chữa 

bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dƣợc cổ truyền; dƣợc, mỹ phẩm; an 

toàn vệ sinh thực phẩm, dinh dƣỡng; chăm sóc sức khỏe sinh sản; phòng chống bệnh xã hội; trang thiết bị y 

tế; truyền thông giáo dục sức khỏe; dân số - kế hoạch hóa gia đình. 

b) Trạm y tế xã, phƣờng, thị trấn. 

c) Cơ sở điều dƣỡng thƣơng binh, bệnh binh, ngƣời khuyết tật đặc biệt của Nhà nƣớc.  

3. Các cơ sở y tế thuộc lực lƣợng vũ trang không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tƣ liên tịch 

này. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Công chức, viên chức đã đƣợc xếp lƣơng theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của 

Chính phủ về chế độ tiền lƣơng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lƣợng vũ trang (sau đây viết tắt 
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là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, thuộc biên chế trả lƣơng (kể cả lao động hợp đồng) trong các cơ sở y tế 

công lập: 

1. Công chức, viên chức thƣờng xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế (xếp lƣơng theo các ngạch 

viên chức có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 16 hoặc 13) để thực hiện các công việc sau: 

a) Khám, điều trị, chăm sóc, phục vụ ngƣời bệnh và phục hồi chức năng;  

b) Xét nghiệm phục vụ cho công tác chuyên môn y tế; 

c) Chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, y học hạt nhân, xạ trị; 

d) Giải phẫu bệnh lý; 

 đ) Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, kiểm dịch y tế biên giới; 

e) Phòng chống dịch bệnh, bệnh xã hội, y học lao động và vệ sinh môi trƣờng y tế; 

 g) Kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn sinh học; hộ lý, y công; 

 h) Kiểm nghiệm, kiểm định, giám định; 

 i) Pha chế, bào chế, bảo quản, cấp phát thuốc, vắc xin, hoá chất, môi trƣờng nuôi cấy tại các cơ sở y 

tế;  

 k) Nghiên cứu y dƣợc học; chỉ đạo tuyến chuyên môn kỹ thuật y tế; 

 l) Chuyên môn an toàn vệ sinh thực phẩm, dinh dƣỡng tiết chế;  

 m) Chuyên môn dân số - kế hoạch hóa gia đình; 

 n) Bảo quản, vệ sinh, trông coi xác và nhà xác; 

2. Công chức, viên chức trực tiếp làm chuyên môn y tế (xếp lƣơng không có 2 chữ số đầu của mã 

ngạch 16 hoặc 13), đang đảm nhận các công việc sau: 

 a) Vận hành, bảo dƣỡng trang thiết bị y tế; 

 b) Nuôi, trồng động vật, thực vật, côn trùng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu y dƣợc học; 

 c) Làm chuyên môn y tế để thực hiện các công việc truyền thông giáo dục sức khoẻ. 

 3. Công chức, viên chức làm công tác quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các 

cơ sở, viện, bệnh viện, trung tâm thuộc các chuyên khoa sau: HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu 

bệnh lý và pháp y. 

Điều 3. Thời gian không đƣợc tính hƣởng phụ cấp ƣu đãi theo nghề y tế  

1. Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nƣớc ngoài hƣởng 40% tiền lƣơng theo quy định tại 

khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP; 

2. Thời gian đi học tập ở trong nƣớc liên tục trên 3 tháng, không trực tiếp làm chuyên môn y tế theo 

nhiệm vụ đƣợc phân công đối với công chức, viên chức; 

3. Thời gian nghỉ việc không hƣởng lƣơng liên tục từ 1 tháng trở lên; 

4. Thời gian nghỉ việc hƣởng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; 

5. Thời gian tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác hoặc đình chỉ làm chuyên môn y tế từ 1 tháng 

trở lên. 

6. Thời gian đƣợc cơ quan có thẩm quyền điều động đi công tác, làm việc không trực tiếp làm 

chuyên môn y tế liên tục từ 1 tháng trở lên. 

Điều 4. Mức phụ cấp 
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1. Mức phụ cấp 70% áp dụng đối với công chức, viên chức thƣờng xuyên, trực tiếp làm các công việc 

quy định tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP. 

2. Mức phụ cấp 60% áp dụng đối với công chức, viên chức thƣờng xuyên, trực tiếp làm các công việc 

quy định tại Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP. 

3. Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với công chức, viên chức thƣờng xuyên, trực tiếp làm các công việc 

quy định tại Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP. 

4. Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với công chức, viên chức (kể cả cán bộ chuyên môn y tế của trạm y 

tế xã, phƣờng, thị trấn) thƣờng xuyên, trực tiếp làm các công việc quy định tại Khoản 4, Điều 3 Nghị định số 

56/2011/NĐ-CP; 

5. Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với công chức, viên chức sau đây: 

a) Công chức, viên chức thƣờng xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế để phục vụ công tác truyền 

thông giáo dục sức khỏe quy định tại điểm a, Khoản 5, Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP;  

b) Công chức, viên chức thƣờng xuyên, trực tiếp thực hiện các công việc chuyên môn y tế về dân số - 

kế hoạch hóa gia đình (kể cả cán bộ làm công việc chuyên môn về dân số - kế hoạch hóa gia đình tại xã, 

phƣờng, thị trấn) quy định tại điểm a, Khoản 5, Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP; 

c) Công chức, viên chức quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở, viện, 

bệnh viện, trung tâm thuộc các chuyên khoa sau: HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, 

quy định tại điểm b, Khoản 5, Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP. 

6. Đối với công chức, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế; công chức, viên chức y tế làm 

công tác quản lý, phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập (trừ đối tƣợng quy định tại điểm c, khoản 5 

Điều này), viên chức làm công tác chuyên môn y tế tại cơ quan, đơn vị, trƣờng học thì thủ trƣởng đơn vị căn 

cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu để xem xét quyết định áp dụng mức phụ cấp quy định tại Khoản 6 Điều 

3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP. 

Điều 5. Cách tính và nguồn kinh phí chi trả phụ cấp ƣu đãi theo nghề  

1. Cách tính 

a) Mức phụ cấp ƣu đãi theo nghề đƣợc tính trên mức lƣơng theo ngạch, bậc hiện hƣởng cộng phụ cấp 

chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vƣợt khung (nếu có), đƣợc xác định bằng công thức sau:  

Mức 

tiền phụ cấp 

ƣu đãi theo 

nghề đƣợc 

hƣởng 

 

= 

Mứ

c lƣơng        

tối thiểu 

chung 

 

x 

Hệ số lƣơng ngạch, bậc hiện 

hƣởng + hệ số phụ cấp chức vụ 

lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ 

số) phụ cấp thâm niên vƣợt khung 

(nếu có) 

 

x 

Mức 

phụ cấp ƣu 

đãi theo nghề 

đƣợc hƣởng 

Ví dụ: Bà Trần Thị A là điều dƣỡng trƣởng khoa của bệnh viện Tâm thần TW2, đang hƣởng lƣơng ngạch 

điều dƣỡng trung cấp, mã số ngạch 16b.121, bậc 12, hệ số lƣơng 4,06 và hƣởng 7% phụ cấp thâm niên vƣợt khung, 

hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,4. Mức phụ cấp ƣu đãi theo nghề  tháng 09/2011 của bà A nhƣ sau: 

Tiền phụ 

cấp ưu đãi theo 

nghề 1 tháng 

= 830.

000  đồng 

x  4,06+0,4+(4,06 

x 7%) 

x

          

7

0% 

= 2.756

.802 đồng 

b) Phụ cấp ƣu đãi theo nghề đƣợc tính trả cùng kỳ lƣơng hàng tháng. 
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c) Phụ cấp ưu đãi theo nghề không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

2. Nguồn kinh phí 

a) Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ phụ cấp quy định tại Thông tƣ liên tịch này do ngân sách nhà 

nƣớc bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành, nguồn thu của cơ sở y tế từ các hoạt động sự nghiệp của 

đơn vị theo quy định. 

b) Riêng năm 2011, kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ phụ cấp quy định tại Thông tƣ liên tịch 

này đƣợc xử lý nhƣ sau: 

- Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng đƣợc tổng hợp chung vào nhu cầu cải cách tiền 

lƣơng và xử lý từ nguồn cải cách tiền lƣơng theo quy định; cụ thể nhƣ sau: 

+ Các cơ sở sự nghiệp y tế công lập trực tiếp trả lƣơng cho công chức, viên chức có trách nhiệm lập 

báo cáo nhu cầu kinh phí chi trả phụ cấp ƣu đãi theo nghề tăng thêm năm 2011 theo Biểu số 1 ban hành kèm 

theo Thông tƣ liên tịch này và gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp theo phân cấp ngân sách hiện hành (sau 

đây gọi tắt là cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp). 

+ Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp thẩm định và tổng hợp nhu cầu kinh phí tăng thêm của các cơ sở sự 

nghiệp y tế công lập thuộc phạm vi quản lý theo Biểu số 2 ban hành kèm theo Thông tƣ liên tịch này gửi cơ quan 

Tài chính cùng cấp. 

 + Cơ quan tài chính có trách nhiệm thẩm định và tổng hợp nhu cầu kinh phí tăng thêm theo Biểu số 2, 3 

ban hành kèm theo Thông tƣ liên tịch này trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng quyết 

định. 

+ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng tổng hợp, lập báo cáo theo Biểu số 3 gửi 

Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.  

- Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: 

+ Các cơ sở sự nghiệp y tế công lập trực tiếp trả lƣơng cho công chức, viên chức có trách nhiệm lập 

báo cáo nhu cầu và nguồn chi trả phụ cấp ƣu đãi theo nghề tăng thêm năm 2011 theo Biểu số 4 và số 5 ban 

hành kèm theo Thông tƣ liên tịch này gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp theo phân cấp ngân sách hiện 

hành. 

+ Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp thẩm định, tổng hợp nhu cầu và nguồn kinh phí chi trả phụ cấp 

ƣu đãi tăng thêm theo Biểu số 6 và số 7 ban hành kèm theo Thông tƣ liên tịch này gửi cơ quan quản lý cấp 

trên cho tới Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 

+ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thẩm định, tổng hợp, lập báo cáo 

theo Biểu số 6 và số 7 ban hành kèm theo Thông tƣ liên tịch này gửi Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết theo 

quy định. 

Điều 6. Nguyên tắc áp dụng 

1. Trƣờng hợp công chức, viên chức chuyên môn y tế thuộc đối tƣợng đƣợc hƣởng các mức phụ cấp ƣu 

đãi theo nghề khác nhau thì đƣợc hƣởng một mức phụ cấp ƣu đãi theo nghề cao nhất. 

2. Công chức, viên chức đã hƣởng phụ cấp ƣu đãi theo nghề quy định tại Thông tƣ liên tịch số 

06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 22/3/2010 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hƣớng dẫn thực hiện 

Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế 

công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì không hƣởng phụ cấp ƣu đãi theo nghề 

quy định tại Thông tƣ liên tịch này. 

Điều 7. Điều khoản thi hành 

1. Thông tƣ liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2012. 
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 2. Chế độ phụ cấp ƣu đãi theo nghề quy định tại Thông tƣ liên tịch này đƣợc tính hƣởng kể từ ngày 

19 tháng 8 năm 2011. Riêng đối với tháng 8 năm 2011 đƣợc quy định cụ thể nhƣ sau: 

a) Chế độ phụ cấp ƣu đãi theo nghề quy định tại Thông tƣ liên tịch số 02/2006/TTLT-BYT-BNV-BTC 

ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hƣớng dẫn thực hiện Quyết định số 

276/2005/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Thủ tƣớng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ƣu đãi theo 

nghề đối với cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở y tế của Nhà nƣớc đƣợc tính hƣởng bằng 2/3 mức phụ 

cấp của tháng. 

b) Chế độ phụ cấp ƣu đãi theo nghề quy định tại Thông tƣ liên tịch này đƣợc tính hƣởng bằng 1/3 

mức phụ cấp của tháng.  

  3. Bãi bỏ Thông tƣ liên tịch số 02/2006/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 23 tháng 01 năm 2006 của liên 

tịch Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hƣớng dẫn thực hiện Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg ngày 01 tháng 

11 năm 2005 của Thủ tƣớng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ƣu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức 

công tác tại các cơ sở y tế của Nhà nƣớc.  

 4. Trong quá trình thực hiện nếu có vƣớng mắc, các Bộ, ngành, địa phƣơng  đơn vị phản ánh về liên 

Bộ để nghiên cứu, giải quyết./. 

 

KT.BỘ TRƢỞNG 

BỘ TÀI CHÍNH 

THỨ TRƢỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh 

KT.BỘ TRƢỞNG 

BỘ NỘI VỤ 

THỨ TRƢỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Duy Thăng 

KT.BỘ TRƢỞNG 

BỘ Y TẾ 

THỨ TRƢỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Viết Tiến 

 

  Nơi nhận: 
- Thủ tƣớng, các PTT Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,  

   cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND, SYT các tỉnh,  

  thành phố trực thuộc TƢ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nƣớc; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;                                      

- Toà án nhân dân tối cao;                                                                                                     

- Văn phòng Trung ƣơng Đảng, 

   các Ban Đảng ở Trung ƣơng;                                           

- Cơ quan Trung ƣơng của các đoàn thể; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tƣ pháp); 

- Công báo; Cổng TTĐT CP; Cổng TTĐT Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính 

- BYT: BT, các TT, Các vụ, cục, VP,  các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; 

- Lƣu: VT (BYT, BNV, BTC) , TCCB BYT . 

 


