
UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /HD-SNV Nam Định,  ngày       tháng      năm 2022 

HƯỚNG DẪN 

V/v chuyển xếp lương theo tiêu chuẩn chức danh  

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế 

 

Thực hiện Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành y tế (sau đây gọi tắt là Thông tư số 03/2022/TT-BYT); Sở 

Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện chuyển xếp lương theo tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp (CDNN) viên chức chuyên ngành y tế như sau: 

I. Đối tượng áp dụng 

Viên chức chuyên ngành y tế đã được bổ nhiệm xếp lương theo các 

CDNN: Điều dưỡng hạng IV, Hộ sinh hạng IV, Kỹ thuật y hạng IV, Dược hạng 

IV; Dân số viên hạng IV, Dinh dưỡng hạng IV trước ngày Thông tư số 

03/2022/TT-BYT có hiệu lực thi hành và có đủ tiêu chuẩn của CDNN được 

chuyển xếp. 

II. Nội dung chuyển xếp lương  

1. Nội dung chuyển xếp lương 

Viên chức đã được bổ nhiệm và xếp lương theo CDNN Điều dưỡng hạng 

IV, Hộ sinh hạng IV, Kỹ thuật y hạng IV, Dược hạng IV; Dân số viên hạng IV; 

Dinh dưỡng hạng IV có trình độ đạt chuẩn từ cao đẳng trở lên theo đúng chuyên 

ngành, nhóm ngành đào tạo theo quy định tại Thông tư số 03/2022/TT-BYT thì 

được chuyển xếp lương viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 

4,89 quy định tại Bảng 3 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, 

công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước) ban hành kèm theo Nghị 

định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương 

đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

Việc xếp lương thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2007/TT-

BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, 

chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức. 

*Lưu ý: 

- Viên chức đã được bổ nhiệm vào CDNN viên chức chuyên ngành y tế 

theo quy định của pháp luật trước ngày Thông tư số 03/2022/TT-BYT có hiệu 

lực thi hành mà trong quy định về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng của 

1833 07 9



 2 

chức danh đó không yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN thì 

không phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN quy định tại Thông 

tư 03/2022/TT-BYT. Nhưng khi viên chức tham dự kỳ thi, xét thăng hạng CDNN 

thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN quy định tại Thông tư 

03/2022/TT-BYT.  

- Trường hợp viên chức có trình độ trung cấp đã được tuyển dụng và bổ 

nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV, Hộ sinh hạng IV, Kỹ 

thuật y hạng IV, Dược hạng IV; Dân số viên hạng IV; Dinh dưỡng hạng IV theo 

quy định của pháp luật trước ngày Thông tư số 03/2022/TT-BYT có hiệu lực thi 

hành phải chuẩn hóa để đạt trình độ cao đẳng đúng chuyên ngành, nhóm ngành 

đào tạo theo quy định trước ngày 01 tháng 01 năm 2025. 

- Trường hợp viên chức được cử đi học tập để đạt trình độ cao đẳng mà 

không tham gia học tập hoặc kết quả học tập không đạt yêu cầu thì cơ quan, đơn 

vị sử dụng viên chức báo cáo cơ quan, đơn vị quản lý viên chức xem xét bố trí 

lại công tác khác hoặc thực hiện tinh giản biên chế. 

2. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được chuyển xếp 

2.1. Điều dưỡng hạng IV (Mã số V.08.05.13) 

- Tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng 

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng 

chức danh điều dưỡng). 

2.2. Hộ sinh hạng IV (Mã số V.08.06.16) 

- Tốt nghiệp Cao đẳng Hộ sinh 

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh 

hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức 

danh hộ sinh). 

2.3. Kỹ thuật y hạng IV (Mã số V.08.07.19) 

- Tốt nghiệp Cao đẳng Kỹ thuật y học, cao đẳng Kỹ thuật phục hình răng 

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ 

thuật y hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng 

chức danh kỹ thuật y). 

2.4. Dược hạng IV (Mã số V.08.08.23) 

- Tốt nghiệp Cao đẳng Dược 

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược 

hoặc có chứng chỉ hành nghề dược (dùng cho các hạng chức danh dược). 
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2.5. Dân số viên hạng IV (Mã số V.08.10.29) 

Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành dân số - y tế trở lên. Trường 

hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên ở các chuyên ngành khác thì phải có  

chứng chỉ đào tạo đạt chuẩn viên chức dân số hoặc tương đương. 

2.6. Dinh dưỡng hạng IV ((Mã số V.08.09.26) 

Tốt nghiệp cao đẳng dinh dưỡng. 

3. Hồ sơ hiệp y danh sách chuyển xếp lương  

Hồ sơ hiệp y danh sách chuyển xếp lương đối với viên chức chuyên 

ngành y tế gồm có: 

1. Văn bản đề nghị hiệp y danh sách chuyển xếp lương đối với viên chức. 

2. Biểu phụ lục số 01 kèm theo 

3. Bản photo hồ sơ cá nhân của viên chức y tế đủ điều kiện chuyển xếp 

lương gồm : 

- Bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học theo tiêu chuẩn CDNN; 

- Chứng chỉ CDNN hoặc chứng chỉ hành nghề (nếu có); 

- Quyết định tuyển dụng, Quyết định bổ nhiệm vào CDNN hiện giữ, 

Quyết định nâng bậc lương gần nhất. (Nếu CDNN hiện giữ của viên chức đã 

thay đổi so với CDNN được bổ nhiệm sau khi tuyển dụng thì nộp cả Quyết định 

bổ nhiệm CDNN cũ.) 

*Lưu ý: 

- Viên chức được đề nghị chuyển xếp lương chịu trách nhiệm về tính pháp 

lý, chuẩn xác của hồ sơ, các văn bản sao chụp. 

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đề nghị chuyển xếp lương chịu trách nhiệm 

về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức thuộc thẩm quyền 

quản lý. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao 

và Du lịch có trách nhiệm: 

- Phổ biến nội dung của Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 

của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn, chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Hướng dẫn này đến các viên chức y tế 

đang giữ chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV, Hộ sinh hạng IV, Kỹ 

thuật y hạng IV, Dược hạng IV; Dân số viên hạng IV trong các cơ sở y tế và các 

tổ chức, cá nhân khác có liên quan thuộc phạm vi quản lý. 
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- Rà soát hồ sơ, lập danh sách các viên chức y tế đang giữ chức danh 

nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV, Hộ sinh hạng IV, Kỹ thuật y hạng IV, Dược 

hạng IV; Dân số viên hạng IV, Dinh dưỡng viên hạng IV đủ điều kiện để chuyển 

xếp lương  theo quy định tại Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của 

Bộ Y tế; gửi Sở Nội vụ thẩm định và hiệp y danh sách chuyển xếp lương. 

- Rà soát hồ sơ, lập danh sách các viên chức y tế đang giữ chức danh 

nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV, Hộ sinh hạng IV, Kỹ thuật y hạng IV, Dược 

hạng IV; Dân số viên hạng IV, Dinh dưỡng viên hạng IV chưa đủ điều kiện để 

chuyển xếp lương  theo quy định tại Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 

26/4/2022 của Bộ Y tế (Biểu phụ lục số 02 kèm theo); gửi Sở Nội vụ theo dõi, 

báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời bố trí, tạo điều kiện cho viên chức  hoàn thiện 

các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định mới. Khi viên chức đã đủ điều kiện, gửi 

Sở Nội vụ thẩm định và hiệp y chuyển xếp lương mới theo quy định. 

2. Thời hạn gửi Hồ sơ hiệp y danh sách chuyển xếp lương 

Đề nghị Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - 

Thể thao và Du lịch gửi hồ sơ hiệp y danh sách chuyển xếp lương đối với viên 

chức y tế về Sở Nội vụ trước ngày 16/10/2022. 

File Excel tương ứng với biểu 01 và biểu 02 kèm theo Hồ sơ, các đơn vị 

gửi về hòm thư Tcbm.snvnamdinh2021@gmail.com. Trong quá trình thực hiện, 

nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ 

chức bộ máy) để được hướng dẫn giải quyết. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Y Tế; 

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Lưu: VT, TCBM, QC01. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 
 
 

 Triệu Đức Hạnh 
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TÊN ĐƠN VỊ… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Biểu số 01
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HIỆP Y CHUYỂN XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ

Số
TT Họ và tên Ngày tháng

năm sinh

Chức vụ, công
việc hiện đang

đảm nhiệm

Đơn vị
công tác

Năm
tuyển
dụng

Trình độ
chuyên môn
(ghi rõ ngành,
chuyên ngành)

Chức danh
nghề nghiệp

hiện giữ
Mã số

Chứng chỉ
CDNN /

Chứng chỉ
hành nghề

(nếu có)

Lương hiện giữ Đề nghị xếp lương mới

Ghi
chúBậc

lương Hệ số VK

Thời gian
nâng bậc
lương lần

sau

Bậc
lương Hệ số VK

Thời gian
nâng bậc
lương lần

sau

………., Ngày ……..tháng……..năm 2022
Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)
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TÊN ĐƠN VỊ… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Biểu số 02
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN XẾP LƯƠNG MỚI

Số
TT Họ và tên Ngày tháng

năm sinh

Chức vụ, công
việc hiện đang

đảm nhiệm

Đơn vị
công tác

Năm
tuyển
dụng

Trình độ chuyên
môn (ghi rõ

ngành, chuyên
ngành)

Chức danh
nghề nghiệp

hiện giữ
Mã số

Lương hiện giữ

Lý do không đủ
điều kiện

Dự kiến đề xuất
phương án xử lý

Ghi
chúBậc

lương Hệ số VK
Thời gian
nâng bậc

lương lần sau

………….., Ngày……..tháng……..năm 2022
Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


