
Ngh ị  định  

của chính phủ Số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004  
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 Uỷ 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, 

Ngh ị  định: 

 

Chương I  
những quy định chung 

 
Đ iều 1.  Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về chế độ tiền lương gồm: mức lương tối thiểu 
chung; các bảng lương; các chế độ phụ cấp lương; chế độ nâng bậc lương; chế 
độ trả lương; nguồn kinh phí để thực hiện chế độ tiền lương; quản lý tiền 
lương và thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cán bộ chuyên trách và công chức xã, 
phường, thị trấn; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công 
nhân trong các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (lực lượng vũ trang 
gồm quân đội nhân dân và công an nhân dân). 

Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, cơ quan, đơn vị thuộc 
lực lượng vũ trang nói trên, sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị. 

 



Đ iều 2.  Đối tượng áp dụng 
Nghị định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và các đối 

tượng thuộc lực lượng vũ trang, bao gồm: 
1. Các chức danh lãnh đạo của Nhà nước và các chức danh chuyên 

môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát quy định tại bảng lương 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 Uỷ 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 (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 Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

3. Công chức trong các cơ quan nhà nước 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 
nước (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). 

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

6. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế nhà nước và hưởng 
lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được 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, phường, 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, 
phường, 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. Người 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 lượng vũ trang. 

 
Đ iều 3.  Nguyên tắc xếp lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, nguyên 

tắc trả lương và thực hiện chế độ tiền lương 
1. Nguyên tắc xếp lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo 
a) Cán bộ, công chức, viên chức được 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 lương theo ngạch hoặc chức danh đó.  

b) Cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương chuyên môn, 
nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo thì xếp lương theo ngạch, bậc 
công chức hành chính và hưởng 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 lương chức vụ hoặc hưởng phụ cấp chức vụ theo chức 
danh lãnh đạo đó. Nếu một người giữ nhiều chức danh lãnh đạo khác nhau 
thì xếp lương chức vụ hoặc hưởng 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 được bố trí biên chế chuyên trách người đứng 
đầu thì được hưởng thêm phụ cấp kiêm nhiệm.  

d) Các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và cơ yếu quy định hưởng 
lương theo bảng lương nào thì xếp lương theo bảng lương đó. 

đ) Chuyển xếp lương cũ sang lương 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 lương cũ, những 
trường hợp đã xếp lương hoặc phụ cấp chức vụ chưa đúng quy định của cơ 
quan có thẩm quyền thì chuyển xếp lại lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) 
theo đúng quy định. 

2. Nguyên tắc trả lương 
Việc trả lương phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, 

công chức, viên chức và nguồn trả lương (từ ngân sách nhà nước cấp hoặc 
hỗ trợ và từ các nguồn thu theo quy định của pháp luật dùng để trả lương) 
của cơ quan, đơn vị.  

3. Nguyên tắc thực hiện chế độ tiền lương 
a) Cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng thuộc lực lượng vũ 

trang khi thay đổi công việc thì được chuyển xếp lại lương và phụ cấp chức 
vụ (nếu có) cho phù hợp với công việc mới đảm nhiệm. Trường hợp thôi giữ 
chức danh lãnh đạo (trừ trường hợp bị kỷ luật bãi nhiệm, cách chức hoặc 



không được bổ nhiệm lại) để làm công việc khác hoặc giữ chức danh lãnh 
đạo khác mà có mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ thấp hơn thì được 
bảo lưu mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo 
cũ trong 6 tháng, sau đó xếp lại lương 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 
tượng thuộc lực lượng vũ trang đang giữ chức danh lãnh đạo được luân 
chuyển đến giữ chức danh lãnh đạo khác có mức lương chức vụ hoặc phụ 
cấp chức vụ thấp hơn, thì được giữ mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức 
vụ theo chức danh lãnh đạo cũ. Trường hợp công việc mới được luân chuyển 
đến quy định xếp lương theo ngạch hoặc theo chức danh thấp hơn thì được 
giữ mức lương cũ (kể cả phụ cấp chức vụ nếu có) và được thực hiện chế độ 
nâng bậc lương theo quy định ở ngạch hoặc chức danh cũ. 

c) Các đối tượng được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và 
công ty nhà nước vào làm việc trong cơ quan nhà nước hoặc đơn vị sự 
nghiệp của Nhà nước thì được chuyển xếp lại ngạch, bậc lương và hưởng 
phụ cấp chức vụ (nếu có) theo công việc mới đảm nhiệm. Trường hợp xếp 
lương theo bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương 
hoặc theo bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và 
chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân, nếu có mức lương cũ cao hơn 
so với mức lương mới được xếp thì được bảo lưu phần chênh lệch cao hơn 
này theo quy định của pháp luật. 

d) Thực hiện việc xếp lương, chế độ phụ cấp lương, nâng bậc lương, trả 
lương, quản lý tiền lương và thu nhập phải theo đúng đối tượng, phạm vi, 
nguyên tắc, điều kiện, chế độ được hưởng và các quy định khác của cơ quan 
có thẩm quyền. 

đ) Thực hiện chế độ tiền lương phải gắn với cải cách hành chính; bảo 
đảm tương quan giữa các ngành, nghề và giữa các loại cán bộ, công chức, 
viên chức; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội. 

 
 

Chương II 
Mức lương tố i  thiểu chung,  các bảng lương  

và các chế  độ  phụ  cấp lương 
 
Đ iều 4.  Mức lương tối thiểu chung 

Mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên 
chức và các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang được thực hiện theo quy 
định tại Nghị định số 203/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của 
Chính phủ về mức lương tối thiểu. 



 
Đ iều 5.  Các bảng lương; 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 lương; bảng phụ cấp quân 

hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo như 
sau: 

1. Các bảng lương: 
a) Quy định 7 bảng lương sau: 
Bảng 1: Bảng lương chuyên gia cao cấp. 
Bảng 2: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức  

trong các cơ quan nhà nước (bao gồm cả cán bộ giữ chức danh do bầu cử 
thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ 
cấp chức vụ lãnh đạo và công chức ở xã, phường, thị trấn). 

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

Bảng 4: Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan 
nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. 

Bảng 5: Bảng lương cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. 
Bảng 6: Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ 

quan, hạ sĩ quan công an nhân dân. 
Bảng 7: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân 

và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân. 
b) Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu, tuỳ theo từng đối 

tượng được xếp lương theo bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội 
nhân dân (bảng 6) với mức lương cao nhất bằng mức lương của cấp bậc 
quân hàm Thiếu tướng (trừ sĩ quan quân đội nhân dân và sĩ quan công an 
nhân dân được điều động, biệt phái) và bảng lương quân nhân chuyên 
nghiệp thuộc quân đội nhân dân (bảng 7). 

c) Công nhân làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ 
trang và tổ chức cơ yếu áp dụng thang lương, bảng lương quy định trong các 
công ty nhà nước. 

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 nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc quân đội 
nhân dân và công an nhân dân. 

 



Đ iều 6.  Các chế độ phụ cấp lương  
1. Phụ cấp thâm niên vượt  khung:  
áp dụng đối với các đối tượng xếp lương theo bảng 2, bảng 3, bảng 4 và 

bảng 7 quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này và bảng lương chuyên 
môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát quy định tại Nghị quyết số 
730/2004/NQ-UBTVQH11, đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc 
trong chức danh.  

a) Mức phụ cấp như sau: 
a1) Các đối tượng xếp lương theo các ngạch từ loại A0 đến loại A3 của 

bảng 2, bảng 3, các chức danh xếp lương theo bảng 7 và các chức danh xếp 
lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm 
sát: Sau 3 năm (đủ 36 tháng) đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc 
trong chức danh thì được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% 
mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh đó; 
từ năm thứ tư trở đi mỗi năm được tính thêm 1%. 

a2) Các đối tượng xếp lương theo các ngạch loại B, loại C của bảng 2, 
bảng 3 và nhân viên thừa hành, phục vụ xếp lương theo bảng 4: Sau 2 năm 
(đủ 24 tháng) đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch thì được hưởng phụ 
cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng 
trong ngạch đó; từ năm thứ ba trở đi mỗi năm được tính thêm 1%. 

b) Các đối tượng quy định tại điểm a (a1 và a2) khoản 1 Điều này, nếu 
không hoàn thành nhiệm vụ được 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 hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung 1 năm (đủ 12 tháng) so với thời 
gian quy định. 

c) Phụ cấp thâm niên vượt khung được dùng để tính đóng và hưởng chế 
độ bảo hiểm xã hội. 

2. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo:  
áp dụng đối với các đối tượng đang giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ 

nhiệm) ở một cơ quan, đơn vị, đồng thời được bầu cử hoặc được bổ nhiệm  
kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác mà cơ quan, 
đơn vị này được bố trí biên chế chuyên trách người đứng đầu nhưng hoạt 
động kiêm nhiệm. 

Mức phụ cấp bằng 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ 
lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Trường hợp kiêm nhiệm 
nhiều chức danh lãnh đạo cũng chỉ hưởng một mức phụ cấp. 

3. Phụ cấp khu vực:  



áp dụng đối với các đối tượng 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 lương 
tối thiểu chung. Đối với hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc lực lượng vũ 
trang, phụ cấp khu vực được tính so với mức phụ cấp quân hàm binh nhì. 

4. Phụ cấp đặc biệt:  
áp dụng đối với các đối tượng 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 lương hiện hưởng cộng 

phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc 
phụ cấp quân hàm hiện hưởng đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng 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 lương hiện hưởng 
cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). 

Thời gian hưởng phụ cấp từ 3 đến 5 năm. 
6. Phụ cấp lưu động:  
áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở một số nghề 

hoặc công việc thường 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 lương 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 chưa được xác định trong mức lương. 

Phụ cấp gồm 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3 và 0,4 so với mức lương 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 hưởng lương thuộc công an nhân dân, công 
chức hải quan và người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu. 

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



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

b) Phụ cấp ưu 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 thường, có chính sách ưu đãi của Nhà 
nước mà chưa được xác định trong mức lương.  

Phụ cấp gồm 10 mức: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 
45% và 50% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ 
cấp thâm niên vượt khung (nếu có). 

c) Phụ cấp trách nhiệm theo nghề: 
áp dụng đối với các chức danh xếp lương theo bảng lương chuyên môn, 

nghiệp vụ và bảng lương chức vụ thuộc ngành Tòa án, Kiểm sát, Thanh tra 
và một số chức danh tư pháp. 

Phụ cấp gồm 5 mức: 10%; 15%; 20%, 25% và 30% mức lương hiện 
hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung 
(nếu có). 

Đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề quy định 
tại điểm này thì không hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại 
điểm b khoản 8 Điều này. 

d) Phụ cấp trách nhiệm công việc: 
d1) Những người làm việc trong tổ chức cơ yếu được hưởng 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 lương tối thiểu chung. 
d2) Những người 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 được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc. 

Phụ cấp gồm 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3 và 0,5 so với mức lương tối thiểu chung. 
đ) Phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh:  
áp dụng đối với các đối tượng không thuộc diện xếp lương 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 lượng vũ trang và cơ yếu. 

Phụ cấp gồm 2 mức: 30% và 50% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp 
chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). 

 



Chương III  
Chế  độ  nâng bậc lương,  Chế  độ  trả  lương,   

Quản lý  t iền lương và thu nhập 
 
Đ iều 7.  Chế độ nâng bậc lương 

1. Thực hiện nâng bậc lương thường 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 lương thường xuyên quy định như sau:  

a) Đối với chức danh chuyên gia cao cấp, nếu chưa xếp bậc lương cuối 
cùng của bảng lương thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng 
lương chuyên gia cao cấp được xét nâng lên một bậc lương.  

b) Đối với các đối tượng xếp lương theo bảng 2, bảng 3, bảng 4 quy định 
tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này và bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành 
Toà án, ngành Kiểm sát quy định tại Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11, 
nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì thời 
gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh để xét nâng bậc lương như 
sau:  

b1) Các đối tượng xếp lương theo các ngạch từ loại A0 đến loại A3 của 
bảng 2, bảng 3 và các chức danh xếp lương theo bảng lương chuyên môn, 
nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát: Sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc 
lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng lên một bậc lương. 

b2) Các đối tượng xếp lương theo các ngạch loại B, loại C của bảng 2, 
bảng 3 và nhân viên thừa hành, phục vụ xếp lương theo bảng 4: Sau 2 năm 
(đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch được xét nâng lên một bậc lương. 

c) Các đối tượng quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này, nếu 
không hoàn thành nhiệm vụ được 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 lương thường xuyên 1 năm (đủ 12 tháng) so với thời gian quy định. 

2. Thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn như sau: 
a) Cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện 

nhiệm vụ mà chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức 
danh thì được xét nâng một bậc lương trước 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 được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm 
không quá 5% tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương 
của cơ quan, đơn vị (trừ các trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này). 



b) Cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu theo quy 
định của Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao, chưa xếp bậc lương 
cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và chưa đủ điều kiện thời gian 
giữ bậc để được nâng bậc lương thường xuyên tại thời điểm có thông báo 
nghỉ hưu, thì được nâng một bậc lương trước 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 lương, 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 lượng vũ trang thực hiện theo quy định của 
pháp luật hiện hành đối với lực lượng vũ trang. 

 
Đ iều 8.  Chế độ trả lương 

1. Chế độ trả lương gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, 
công chức, viên chức; nguồn trả lương và theo quy chế trả lương của cơ 
quan, đơn vị. Thủ trưởng 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 
lương để thực hiện đối với cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn 
vị. Quy chế trả lương phải được 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 lương trong lực lượng vũ trang thực hiện theo quy định của 
pháp luật hiện hành. 

2. Chế độ trả lương 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 được thực hiện chế độ trả lương hoặc phụ cấp đặc thù do Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định. 

3. Chế độ trả lương trong những ngày nghỉ làm việc được hưởng lương; 
chế độ tạm ứng tiền lương 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 hướng dẫn thi 
hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương. 

4. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế trả lương của cơ quan, 
đơn vị và các đối tượng hưởng lương thuộc lực lượng vũ trang được cử đi 
công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài từ 30 ngày liên tục trở lên hưởng 
sinh hoạt phí do Nhà nước đài thọ hoặc hưởng lương, hưởng sinh hoạt phí 
do nước ngoài, tổ chức quốc tế đài thọ thì trong thời gian ở nước ngoài được 
hưởng 40% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ 
cấp thâm niên vượt khung (nếu có). 

5. Công chức dự bị và những người trong thời gian tập sự hoặc thử việc 
trong các cơ quan nhà nước (kể cả tập sự công chức cấp xã) và trong các đơn 



vị sự nghiệp của Nhà nước được hưởng mức lương 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 được 
hưởng chế độ phụ cấp, chế độ trả lương theo quy định tại Nghị định này. 

6. Chế độ trả lương áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 đối với cán 
bộ chuyên trách và công chức cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí 
hoặc trợ cấp mất sức lao động như sau: 

a) Cán bộ chuyên trách cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc 
trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động, 
hàng tháng được hưởng 90% mức lương 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 người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp 
mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động, hàng 
tháng được hưởng 90% mức lương 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. 

 
Đ iều 9.  Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ tiền lương 

1. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính 
chất lương) đối với từng cơ quan hành chính, từng đơn vị sự nghiệp thuộc 
các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

2. Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ của các đơn vị 
sự nghiệp có thu (kể cả các đơn vị đã 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 được để lại theo chế độ của các cơ 
quan hành chính có thu. 

4. Ngân sách địa phương sử dụng 50% số tăng thu giữa dự toán năm kế  
hoạch so với dự toán năm trước liền kề do Thủ tướng Chính phủ giao và 
50% số tăng thu giữa thực hiện so với dự toán năm kế hoạch do Thủ tướng 
Chính phủ giao. 

5. Ngân sách Trung ương bổ sung nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền 
lương cho các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương trong trường hợp đã thực hiện đúng các quy định tại các khoản 
1, 2, 3 và 4 Điều này mà vẫn còn thiếu. 

 



Đ iều 10.  Quản lý tiền lương và thu nhập 
1. Các cơ quan, đơn vị thực hiện việc xếp lương, chế độ phụ cấp lương, 

nâng bậc lương, trả lương, quản lý tiền lương và thu nhập theo quy định tại 
Nghị định này và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 

Đối với các cơ  quan hành chính được khoán biên chế và kinh phí quản 
lý hành chính và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước 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 trưởng các nguồn thu được quyền quyết định hệ số điều chỉnh 
tăng thêm tiền lương so với mức lương tối thiểu chung và tăng thêm mức 
trích lập các quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi để tăng thêm thu nhập cho cán 
bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị theo 
quy định của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Thực hiện phân cấp trách nhiệm để người đứng đầu cơ quan nhà nước 
và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp của Nhà nước quyết định việc xếp lương, 
nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và phụ cấp 
thâm niên vượt 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 
tương đương, thực hiện phân cấp việc quyết định xếp lương, nâng bậc 
lương và phụ cấp thâm niên vượt khung như sau: 

a) Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Việc quyết định xếp lương, 
nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn, thực hiện 
theo phân cấp hiện hành. 

b) Đối với ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương (loại A3): 
b1) Việc quyết định xếp lương vào loại A3 khi được phê chuẩn kết quả 

bầu cử, khi được bổ nhiệm vào ngạch (hoặc chức danh), nâng ngạch, chuyển 
ngạch, thực hiện theo phân cấp hiện hành. 

b2) Việc quyết định nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm 
niên vượt khung trong ngạch hoặc trong chức danh loại A3 do Chánh án 
Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 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 lương trước thời hạn (khi lập thành tích 
xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và khi có thông báo nghỉ hưu) trong ngạch 
hoặc trong chức danh loại A3 do Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện 
trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 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 
trưởng Bộ Nội vụ và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nội vụ.  

 

Chương IV 
Đ iều khoản thi  hành 

 
Đ iều 11.  Trách nhiệm hướng 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) Hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, 
công chức, viên chức và các trường hợp có thay đổi về phân loại cán bộ, 
công chức, viên chức quy định tại Nghị định này. 

b) Hướng dẫn xếp lương, nâng bậc lương và phụ cấp đối với những người 
làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo quy định 
tại Nghị định này. 

c) Hướng dẫn xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với các đối tượng 
giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) thuộc diện xếp lương chuyên 
môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo 
trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, bảo đảm 
lương mới (gồm lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ cộng với 
phụ cấp chức vụ lãnh đạo) không thấp hơn so với lương cũ. 

d) Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức 
khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng 
vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà 
nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. 

đ) Hướng 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) Hướng dẫn thực hiện các chế độ phụ cấp lương quy định tại Điều 6 
Nghị định này. 

g) Hướng dẫn chế độ nâng bậc lương quy định tại Điều 7 Nghị định này 
và phân cấp thẩm quyền quyết định xếp lương, nâng bậc lương đối với cán 
bộ, công chức, viên chức và người 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 lương cũ sang lương mới và việc thực 
hiện chế độ tiền lương của các Bộ, ngành, địa phương. 

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành liên 
quan và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:  



a) Hướng dẫn thực hiện việc tính toán, cân đối nguồn kinh phí để thực 
hiện chế độ tiền lương quy định tại Điều 9 Nghị định này. 

b) Kiểm tra kết quả thực hiện chế độ tiền lương đối với các cơ quan, 
đơn vị tự cân đối được nguồn trả lương; đồng thời thẩm định và trình Thủ 
tướng Chính phủ cấp bổ sung quỹ lương đối với các Bộ, cơ quan Trung 
ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn thiếu nguồn để thực 
hiện chế độ tiền lương, bảo đảm tổng quỹ tiền lương tăng thêm không vượt 
quá dự toán ngân sách nhà nước hàng năm. 

c) Hướng 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 nước 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 tướng 

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 ưu đãi theo nghề đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý trình 
Chính phủ, Thủ tướng 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 tướng 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 lương 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 Tư 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 tượng 
thuộc phạm vi quản lý trình Chính phủ, Thủ tướng 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 tướng 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 tướng Chính phủ quyết 
định và hướng dẫn thực hiện Nghị định này đối với các đối tượng thuộc phạm 
vi quản lý. 

6. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm triển khai các biện pháp bảo đảm nguồn kinh phí để thực hiện chế độ 
tiền lương theo quy định tại Điều 9 Nghị định này. 



7. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới 
đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong các cơ quan, 
đơn vị thuộc phạm vi quản lý, tính toán xây dựng quỹ tiền lương 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.  

 
Đ iều 12.  Hiệu lực thi hành 

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

Chế độ tiền lương quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ 
ngày 01 tháng 10 năm 2004. 

2. Đối với các chế độ phụ cấp ưu đãi và bồi dưỡng theo nghề hoặc theo 
công việc hiện đang áp dụng, các Bộ, ngành ở Trung ương có trách nhiệm 
trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ phụ cấp ưu 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 được 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 lương mới của công chức, 
viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang.  

Bãi bỏ các quy định về tiền lương và phụ cấp trái với quy định tại Nghị 
định này.  

4. Quy định về thẩm quyền quyết định nâng bậc lương thường xuyên 
(kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung) và nâng bậc lương trước thời hạn đối 
với ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương 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 lương đối với ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch công chức, 
viên chức chuyên ngành tương đương 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 lương đối với cán bộ Xã đội quy định tại Điều 22 Nghị 
định số 184/2004/NĐ-CP được tính lại theo quy định tại Nghị định này và 
được hưởng từ ngày 01 tháng 01 năm 2005. 

6. Cách tính hưởng 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 trường chuyên biệt, ở 
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, được 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 lương, trợ cấp xã hội và đổi mới một bước cơ chế quản lý tiền lương.   

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, phường, thị trấn. 

8. Các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, nếu thấy phù hợp thì được vận 
dụng các quy định tại Nghị định này. 

 
Đ iều 13.  Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 



Bảng 1 

B¶ng l−¬ng chuyªn gia cao cÊp 
(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12 /2004 cña ChÝnh phñ) 

 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång 

 

 BËc 1 BËc 2 BËc 3 
HÖ sè l−¬ng  8.80  9.40  10.00  
Møc l−¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 2,552.0  2,726.0  2,900.0  

 

Ghi chó: 

¸p dông ®èi víi c¸c ®èi t−îng kh«ng gi÷ chøc danh l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) trong c¸c lÜnh vùc chÝnh trÞ, hµnh 
chÝnh, kinh tÕ, khoa häc - kü thuËt, gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸ - nghÖ thuËt. 



B¶ng 2 

B¶ng l−¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc  
trong c¸c c¬ quan nhµ n−íc 

(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ) 

 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång 

 

STT Nhãm ng¹ch BËc 1 BËc 2 BËc 3 BËc 4 BËc 5 BËc 6 BËc 7 BËc 8 BËc 9 BËc 
10 

BËc 11 BËc 12

1 C«ng chøc lo¹i A3             
a Nhãm 1 (A3.1)             
 HÖ sè l−¬ng  6.20 6.56 6.92 7.28 7.64 8.00       
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 

01/10/2004 
1,798.

0 
1,902.4 2,006.8 2,111.

2 
2,215.

6 
2,320.

0 
      

b Nhãm 2 (A3.2)             
 HÖ sè l−¬ng  5.75 6.11 6.47 6.83 7.19 7.55       
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 

01/10/2004 
1,667.

5 
1,771.9 1,876.3 1,980.

7 
2,085.

1 
2,189.

5 
      

2 C«ng chøc lo¹i A2             
a Nhãm 1 (A2.1)             
 HÖ sè l−¬ng  4.40 4.74 5.08 5.42 5.76 6.10 6.44 6.78     
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 1,276. 1,374.6 1,473.2 1,571. 1,670. 1,769. 1,867. 1,966.     



01/10/2004 0 8 4 0 6 2 
b Nhãm 2 (A2.2)             
 HÖ sè l−¬ng  4.00 4.34 4.68 5.02 5.36 5.70 6.04 6.38     
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 

01/10/2004 
1,160.

0 
1,258.6 1,357.2 1,455.

8 
1,554.

4 
1,653.

0 
1,751.

6 
1,850.

2 
    

3 C«ng chøc lo¹i A1             
 HÖ sè l−¬ng 2.34 2.67 3.00 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98    
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 

01/10/2004 
678.6 774.3 870.0 965.7 1,061.

4 
1,157.

1 
1,252.

8 
1,348.

5 
1,444.

2 
   

4 C«ng chøc lo¹i A0             
 HÖ sè l−¬ng  2.10 2.41 2.72 3.03 3.34 3.65 3.96 4.27 4.58 4.89   
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 

01/10/2004 
609.0 698.9 788.8 878.7 968.6 1,058.

5 
1,148.

4 
1,238.

3 
1,328.

2 
1,418.

1 
  

5 C«ng chøc lo¹i B             
 HÖ sè l−¬ng  1.86 2.06 2.26 2.46 2.66 2.86 3.06 3.26 3.46 3.66 3.86 4.06 
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 

01/10/2004 
539.4 597.4 655.4 713.4 771.4 829.4 887.4 945.4 1,003.

4 
1,061.

4 
1,119.4 1,177.4

6 C«ng chøc lo¹i C             
a Nhãm 1 (C1)             
 HÖ sè l−¬ng  1.65 1.83 2.01 2.19 2.37 2.55 2.73 2.91 3.09 3.27 3.45 3.63 
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 

01/10/2004 
478.5 530.7 582.9 635.1 687.3 739.5 791.7 843.9 896.1 948.3 1,000.5 1,052.7

b Nhãm 2 (C2)             
 HÖ sè l−¬ng  1.50 1.68 1.86 2.04 2.22 2.40 2.58 2.76 2.94 3.12 3.30 3.48 
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 435.0 487.2 539.4 591.6 643.8 696.0 748.2 800.4 852.6 904.8 957.0 1,009.2



01/10/2004 
c Nhãm 3 (C3)             
 HÖ sè l−¬ng  1.35 1.53 1.71 1.89 2.07 2.25 2.43 2.61 2.79 2.97 3.15 3.33 
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 

cc01/10/2004 
391.5 443.7 495.9 548.1 600.3 652.5 704.7 756.9 809.1 861.3 913.5 965.7

 

 Ghi chó:                 

1. Trong c¸c c¬ quan nhµ n−íc cã sö dông c¸c chøc danh c¸n bé, c«ng chøc theo ngµnh chuyªn m«n cã tªn ng¹ch 
thuéc ®èi t−îng ¸p dông b¶ng 3 th× xÕp l−¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc ®ã theo ng¹ch t−¬ng øng quy ®Þnh t¹i b¶ng 3. ViÖc 
tr¶ l−¬ng thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña c¬ quan nhµ n−íc mµ c¸n bé, c«ng chøc ®ã ®ang lµm viÖc.      

2. Khi chuyÓn xÕp l−¬ng cò sang ng¹ch, bËc l−¬ng míi, nÕu ®· xÕp bËc l−¬ng cò cao h¬n bËc l−¬ng míi cuèi cïng 
trong ng¹ch th× nh÷ng bËc l−¬ng cò cao h¬n nµy ®−îc quy ®æi thµnh % phô cÊp th©m niªn v−ît khung so víi møc l−¬ng cña 
bËc l−¬ng míi cuèi cïng trong ng¹ch.             

3. HÖ sè l−¬ng cña c¸c ng¹ch c«ng chøc lo¹i C (gåm C1, C2 vµ C3) ®· tÝnh yÕu tè ®iÒu kiÖn lao ®éng cao h¬n b×nh 
th−êng.             

4. C¸n bé, c«ng chøc cã ®ñ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn, vÞ trÝ c«ng t¸c phï hîp víi ng¹ch vµ cßn ng¹ch trªn trong cïng ngµnh 
chuyªn m«n, th× c¨n cø vµo thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch (kh«ng quy ®Þnh theo hÖ sè l−¬ng hiÖn h−ëng) ®Ó ®−îc 
xem xÐt cö ®i thi n©ng ng¹ch nh− sau:            

- §èi víi c¸n bé, c«ng chøc lo¹i B vµ lo¹i C: Kh«ng quy ®Þnh thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch.    

- §èi víi c¸n bé, c«ng chøc lo¹i A0 vµ lo¹i A1: Thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch lµ 9 n¨m (bao gåm c¶ thêi 
gian lµm viÖc trong c¸c ng¹ch kh¸c t−¬ng ®−¬ng).           

- §èi víi c¸n bé, c«ng chøc lo¹i A2: Thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch lµ 6 n¨m (bao gåm c¶ thêi gian lµm viÖc 
trong c¸c ng¹ch kh¸c t−¬ng ®−¬ng).            



5. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã bæ sung vÒ chøc danh c¸n bé, c«ng chøc (ng¹ch) quy ®Þnh t¹i ®èi t−îng ¸p dông 
b¶ng 2, th× c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé qu¶n lý ng¹ch c«ng chøc chuyªn ngµnh ®Ò nghÞ Bé Néi vô ban hµnh chøc danh, tiªu 
chuÈn nghiÖp vô cña ng¹ch c«ng chøc vµ h−íng dÉn viÖc xÕp l−¬ng phï hîp víi ng¹ch c«ng chøc ®ã.     



§èi t−îng ¸p dông b¶ng 2 
 

1- C«ng chøc lo¹i A3: 

- Nhãm 1 (A3.1): 

 

Sè TT Ng¹ch c«ng chøc 
1 Chuyªn viªn cao cÊp  
2 Thanh tra viªn cao cÊp 
3 KiÓm so¸t viªn cao cÊp thuÕ 
4 KiÓm to¸n viªn cao cÊp 
5 KiÓm so¸t viªn cao cÊp ng©n hµng 
6 KiÓm tra viªn cao cÊp h¶i quan 
7 ThÈm kÕ viªn cao cÊp 
8 KiÓm so¸t viªn cao cÊp thÞ tr−êng 

    

- Nhãm 2 (A3.2): 

Sè TT Ng¹ch c«ng chøc 
1 KÕ to¸n viªn cao cÊp 
2 KiÓm dÞch viªn cao cÊp ®éng - thùc vËt 

 

2- C«ng chøc lo¹i A2: 

- Nhãm 1 (A2.1): 

Sè TT Ng¹ch c«ng chøc 
 Chuyªn viªn chÝnh 
 ChÊp hµnh viªn tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng 
 Thanh tra viªn chÝnh 
 KiÓm so¸t viªn chÝnh thuÕ 
 KiÓm to¸n viªn chÝnh 
 KiÓm so¸t viªn chÝnh ng©n hµng 
 KiÓm tra viªn chÝnh h¶i quan 
 ThÈm kÕ viªn chÝnh 
 KiÓm so¸t viªn chÝnh thÞ tr−êng 

 

- Nhãm 2 (A2.2): 

Sè TT Ng¹ch c«ng chøc 
1  KÕ to¸n viªn chÝnh 



2  KiÓm dÞch viªn chÝnh ®éng - thùc vËt 
3  KiÓm so¸t viªn chÝnh ®ª ®iÒu  (*) 

 



3-  C«ng chøc lo¹i A1: 

Sè TT Ng¹ch c«ng chøc 
1 Chuyªn viªn 
2 ChÊp hµnh viªn quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh 
3 C«ng chøng viªn 
4 Thanh tra viªn 
5 KÕ to¸n viªn 
6 KiÓm so¸t viªn thuÕ 
7 KiÓm to¸n viªn 
8 KiÓm so¸t viªn ng©n hµng 
9 KiÓm tra viªn h¶i quan 

10 KiÓm dÞch viªn ®éng- thùc vËt 
11 KiÓm l©m viªn chÝnh 
12 KiÓm so¸t viªn ®ª ®iÒu  (*) 

13 ThÈm kÕ viªn 
14 KiÓm so¸t viªn thÞ tr−êng 

 

4- C«ng chøc lo¹i Ao: ¸p dông ®èi víi c¸c ng¹ch c«ng chøc yªu 
cÇu tr×nh ®é ®µo t¹o cao ®¼ng (hoÆc cö nh©n cao ®¼ng), c¸c Bé, c¬ quan 
ngang Bé qu¶n lý ng¹ch c«ng chøc chuyªn ngµnh ®Ò nghÞ Bé Néi vô ban 
hµnh chøc danh, tiªu chuÈn nghiÖp vô cña ng¹ch vµ h−íng dÉn xÕp l−¬ng 
cho phï hîp (c«ng chøc lo¹i A0 khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®−îc thi n©ng ng¹ch 
lªn c«ng chøc lo¹i A2 nhãm 2 trong cïng ngµnh chuyªn m«n).  

 

5- C«ng chøc lo¹i B: 

 

Sè TT Ng¹ch c«ng chøc 
1 C¸n sù 
2 KÕ to¸n viªn trung cÊp 
3 KiÓm thu viªn thuÕ 
4 Thñ kho tiÒn, vµng b¹c, ®¸ quý (ng©n hµng) (*) 
5 KiÓm tra viªn trung cÊp h¶i quan 
6 Kü thuËt viªn kiÓm dÞch ®éng - thùc vËt 
7 KiÓm l©m viªn 
8 KiÓm so¸t viªn trung cÊp ®ª ®iÒu (*) 

9 Kü thuËt viªn kiÓm nghiÖm b¶o qu¶n  
10 KiÓm so¸t viªn trung cÊp thÞ tr−êng 

 



6- C«ng chøc lo¹i C:  

Nhãm 1 (C1):  

STT Ng¹ch c«ng chøc 
1 Thñ quü kho b¹c, ng©n hµng 
2 KiÓm ng©n viªn 
3 Nh©n viªn h¶i quan 
4 KiÓm l©m viªn s¬ cÊp 
5 Thñ kho b¶o qu¶n nhãm I 
6 Thñ kho b¶o qu¶n nhãm II 
7 B¶o vÖ, tuÇn tra canh g¸c  

 

- Nhãm 2 (C2): 

Sè TT Ng¹ch c«ng chøc 
1 Thñ quü c¬ quan, ®¬n vÞ 
2 Nh©n viªn thuÕ 

 

- Nhãm 3 (C3): Ng¹ch kÕ to¸n viªn s¬ cÊp 

 

Ghi chó: C¸c ng¹ch ®¸nh dÊu (*) lµ cã thay ®æi vÒ ph©n lo¹i c«ng 
chøc. 





B¶ng 3 

B¶ng l−¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô  
®èi víi c¸n bé, viªn chøc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña nhµ n−íc 

(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ) 

 

§¬n vÞ tÝnh: 1000 ®ång 

ST
T 

Nhãm ng¹ch BËc 1 BËc 2 BËc 3 BËc 4 BËc 5 BËc 6 BËc 7 BËc 8 BËc 9 BËc 
10 

BËc 11 BËc 12 

1 Viªn chøc lo¹i A3             
a Nhãm 1 (A3.1)             
 HÖ sè l−¬ng  6.20 6.56 6.92 7.28 7.64 8.00       
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 

01/10/2004 
1,798.

0 
1,902.

4 
2,006.

8 
2,111.

2 
2,215.

6 
2,320.

0 
      

b Nhãm 2 (A3.2)             
 HÖ sè l−¬ng  5.75 6.11 6.47 6.83 7.19 7.55       
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 

01/10/2004 
1,667.

5 
1,771.

9 
1,876.

3 
1,980.

7 
2,085.

1 
2,189.

5 
      

2 Viªn chøc lo¹i A2             
a Nhãm 1 (A2.1)             
 HÖ sè l−¬ng  4.40 4.74 5.08 5.42 5.76 6.10 6.44 6.78     
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 

01/10/2004 
1,276.

0 
1,374.

6 
1,473.

2 
1,571.

8 
1,670.

4 
1,769.

0 
1,867.

6 
1,966.

2 
    



b Nhãm 2 (A2.2)             
 HÖ sè l−¬ng  4.00 4.34 4.68 5.02 5.36 5.70 6.04 6.38     
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 

01/10/2004 
1,160.

0 
1,258.

6 
1,357.

2 
1,455.

8 
1,554.

4 
1,653.

0 
1,751.

6 
1,850.

2 
    

3 Viªn chøc lo¹i A1             
 HÖ sè l−¬ng  2.34 2.67 3.00 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98    
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 

01/10/2004 
678.6 774.3 870.0 965.7 1,061.

4 
1,157.

1 
1,252.

8 
1,348.

5 
1,444.2    

4 Viªn chøc lo¹i A0             
 HÖ sè l−¬ng  2.10 2.41 2.72 3.03 3.34 3.65 3.96 4.27 4.58 4.89   
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 

01/10/2004 
609.0 698.9 788.8 878.7 968.6 1,058.

5 
1,148.

4 
1,238.

3 
1,328.2 1,418.

1 
  

5 Viªn chøc lo¹i B             
 HÖ sè l−¬ng  1.86 2.06 2.26 2.46 2.66 2.86 3.06 3.26 3.46 3.66 3.86 4.06 
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 

01/10/2004 
539.4 597.4 655.4 713.4 771.4 829.4 887.4 945.4 1,003.4 1,061.

4 
1,119.4 1,177.4 

6 Viªn chøc lo¹i C             
a Nhãm 1 (C1)             
 HÖ sè l−¬ng  1.65 1.83 2.01 2.19 2.37 2.55 2.73 2.91 3.09 3.27 3.45 3.63 
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 

01/10/2004 
478.5 530.7 582.9 635.1 687.3 739.5 791.7 843.9 896.1 948.3 1,000.5 1,052.7 

b Nhãm 2: Nh©n viªn nhµ x¸c 
(C2) 

            

 HÖ sè l−¬ng  2.00 2.18 2.36 2.54 2.72 2.90 3.08 3.26 3.44 3.62 3.80 3.98 
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 580.0 632.2 684.4 736.6 788.8 841.0 893.2 945.4 997.6 1,049. 1,102.0 1,154.2 



01/10/2004 8 
c Nhãm 3: Y c«ng (C3)             
 HÖ sè l−¬ng  1.50 1.68 1.86 2.04 2.22 2.40 2.58 2.76 2.94 3.12 3.30 3.48 
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 

01/10/2004 
435.0 487.2 539.4 591.6 643.8 696.0 748.2 800.4 852.6 904.8 957.0 1,009.2 

 

Ghi chó:             

1. Trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã sö dông c¸c chøc danh c¸n bé, viªn chøc theo ngµnh chuyªn m«n cã tªn ng¹ch thuéc 
®èi t−îng ¸p dông b¶ng 2 th× xÕp l−¬ng ®èi víi c¸n bé, viªn chøc ®ã theo ng¹ch t−¬ng øng quy ®Þnh t¹i b¶ng 2. ViÖc tr¶ 
l−¬ng thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ®¬n vÞ sù nghiÖp mµ c¸n bé, viªn chøc ®ã ®ang lµm viÖc.      

2. Khi chuyÓn xÕp l−¬ng cò sang ng¹ch, bËc l−¬ng míi, nÕu ®· xÕp bËc l−¬ng cò cao h¬n bËc l−¬ng míi cuèi cïng 
trong ng¹ch th× nh÷ng bËc l−¬ng cò cao h¬n nµy ®−îc quy ®æi thµnh %  phô cÊp th©m niªn v−ît khung so víi møc l−¬ng cña 
bËc l−¬ng míi cuèi cïng trong ng¹ch.            

3. HÖ sè l−¬ng cña c¸c ng¹ch viªn chøc lo¹i C (gåm C1, C2 vµ C3) ®· tÝnh yÕu tè ®iÒu kiÖn lao ®éng cao h¬n b×nh 
th−êng.             

4. C¸n bé, viªn chøc cã ®ñ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn, vÞ trÝ c«ng t¸c phï hîp víi ng¹ch vµ cßn ng¹ch trªn trong cïng ngµnh 
chuyªn m«n, th× c¨n cø vµo thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch (kh«ng quy ®Þnh theo hÖ sè l−¬ng hiÖn h−ëng) ®Ó ®−îc 
xem xÐt cö ®i thi n©ng ng¹ch nh− sau:            

- §èi víi c¸n bé, viªn chøc lo¹i B vµ lo¹i C: Kh«ng quy ®Þnh thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch.    

- §èi víi c¸n bé, viªn chøc lo¹i A0 vµ lo¹i A1: Thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch lµ 9 n¨m (bao gåm c¶ thêi gian 
lµm viÖc trong c¸c ng¹ch kh¸c t−¬ng ®−¬ng).           

- §èi víi c¸n bé, viªn chøc lo¹i A2: Thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch lµ 6 n¨m (bao gåm c¶ thêi gian lµm viÖc 
trong c¸c ng¹ch kh¸c t−¬ng ®−¬ng).            



5. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã bæ sung vÒ chøc danh c¸n bé, viªn chøc (ng¹ch) quy ®Þnh t¹i ®èi t−îng ¸p dông 
b¶ng 3, th× c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé qu¶n lý ng¹ch viªn chøc chuyªn ngµnh ®Ò nghÞ Bé Néi vô ban hµnh chøc danh, tiªu 
chuÈn nghiÖp vô cña ng¹ch viªn chøc vµ h−íng dÉn viÖc xÕp l−¬ng phï hîp víi ng¹ch viªn chøc ®ã.     



§èi t−îng ¸p dông b¶ng 3 

1- Viªn chøc lo¹i A3: 

- Nhãm 1 (A3.1): 

Sè TT Ng¹ch viªn chøc 
1 KiÕn tróc s− cao cÊp 
2 Nghiªn cøu viªn cao cÊp 
3 Kü s− cao cÊp 
4 §Þnh chuÈn viªn cao cÊp 
5 Gi¸m ®Þnh viªn cao cÊp 
6 Dù b¸o viªn cao cÊp 
7 Gi¸o s−- Gi¶ng viªn cao cÊp 
8 B¸c sÜ cao cÊp 
9 D−îc sÜ cao cÊp 

10 Biªn tËp � Biªn kÞch - Biªn dÞch viªn cao cÊp 
11 Phãng viªn- B×nh luËn viªn cao cÊp 
12 §¹o diÔn cao cÊp 
13 DiÔn viªn h¹ng I 
14 Häa sÜ cao cÊp 
15 HuÊn luyÖn viªn cao cÊp 

 

- Nhãm 2 (A3.2): 

STT Ng¹ch viªn chøc  
1 L−u tr÷ viªn cao cÊp 
2 ChÈn ®o¸n viªn cao cÊp bÖnh ®éng vËt 
3 Dù b¸o viªn cao cÊp b¶o vÖ thùc vËt 
4 Gi¸m ®Þnh viªn cao cÊp thuèc b¶o vÖ thùc vËt -thó y 
5 KiÓm nghiÖm viªn cao cÊp gièng c©y trång 
6 Ph¸t thanh viªn cao cÊp 
7 Quay phim viªn cao cÊp  (*) 

8 B¶o tµng viªn cao cÊp  
9 Th− viÖn viªn cao cÊp 

10 Ph−¬ng ph¸p viªn cao cÊp  (*) 

11 ¢m thanh viªn cao cÊp  (*) 

12 Th− môc viªn cao cÊp  (*) 

   

2- Viªn chøc lo¹i A2:  

- Nhãm 1 (A2.1): 

STT Ng¹ch viªn chøc 



1 KiÕn tróc s− chÝnh 
2 Nghiªn cøu viªn chÝnh 
3 Kü s− chÝnh 
4 §Þnh chuÈn viªn chÝnh 
5 Gi¸m ®Þnh viªn chÝnh 
6 Dù b¸o viªn chÝnh 
7 Phã gi¸o s−- Gi¶ng viªn chÝnh 
8 B¸c sÜ chÝnh 
9 D−îc sÜ chÝnh 

10 Biªn tËp- Biªn kÞch- Biªn dÞch viªn chÝnh 
11 Phãng viªn- B×nh luËn viªn chÝnh 
12 §¹o diÔn chÝnh 
13 Ho¹ sÜ chÝnh 
14 HuÊn luyÖn viªn chÝnh 

- Nhãm 2 (A2.2): 

Sè TT Ng¹ch viªn chøc 
1 L−u tr÷ viªn chÝnh 
2 ChÈn ®o¸n viªn chÝnh bÖnh ®éng vËt 
3 Dù b¸o viªn chÝnh b¶o vÖ thùc vËt 
4 Gi¸m ®Þnh viªn chÝnh thuèc b¶o vÖ thùc vËt- thó y 
5 KiÓm nghiÖm viªn chÝnh gièng c©y trång 
6 Gi¸o viªn trung häc cao cÊp 
7 Ph¸t thanh viªn chÝnh 
8 Quay phim viªn chÝnh  (*) 

9 Dùng phim viªn cao cÊp  
10 DiÔn viªn h¹ng II 
11 B¶o tµng viªn chÝnh  
12 Th− viÖn viªn chÝnh 
13 Ph−¬ng ph¸p viªn chÝnh (*) 

14 ¢m thanh viªn chÝnh (*) 

15 Th− môc viªn chÝnh (*) 

 

3- Viªn chøc lo¹i A1: 

Sè TT Ng¹ch viªn chøc 
1 L−u tr÷ viªn 
2 ChÈn ®o¸n viªn bÖnh ®éng vËt 
3 Dù b¸o viªn b¶o vÖ thùc vËt 
4 Gi¸m ®Þnh viªn thuèc b¶o vÖ thùc vËt-thó y 
5 KiÓm nghiÖm viªn gièng c©y trång 
6 KiÕn tróc s− 



7 Nghiªn cøu viªn 
8 Kü s− 
9 §Þnh chuÈn viªn 

10 Gi¸m ®Þnh viªn 
11 Dù b¸o viªn 
12 Quan tr¾c viªn chÝnh 
13 Gi¶ng viªn 
14 Gi¸o viªn trung häc (1) 

15 B¸c sÜ (2) 

16 Y t¸ cao cÊp 
17 N÷ hé sinh cao cÊp 
18 Kü thuËt viªn cao cÊp y 
19 D−îc sÜ 
20 Biªn tËp- Biªn kÞch- Biªn dÞch viªn 
1 Phãng viªn- B×nh luËn viªn 

22 Quay phim viªn (*) 

23 Dùng phim viªn chÝnh 
24 §¹o diÔn 
25 Häa sÜ 
26 B¶o tµng viªn 
2 Th− viÖn viªn 

28 Ph−¬ng ph¸p viªn (*) 

29 H−íng dÉn viªn chÝnh 
30 Tuyªn truyÒn viªn chÝnh 
31 HuÊn luyÖn viªn 
32 ¢m thanh viªn (*) 

33 Th− môc viªn (*) 

 

4- Viªn chøc lo¹i Ao:  

Sè TT Ng¹ch viªn chøc 
1 Gi¸o viªn trung häc c¬ së (cÊp 2) (*) 

2 Ph¸t thanh viªn (*) 

 

C¸c ng¹ch viªn chøc sù nghiÖp kh¸c yªu cÇu tr×nh ®é ®µo t¹o cao ®¼ng 
(hoÆc cö nh©n cao ®¼ng), c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé qu¶n lý ng¹ch viªn chøc 
chuyªn ngµnh ®Ò nghÞ Bé Néi vô ban hµnh chøc danh, tiªu chuÈn nghiÖp vô 
cña ng¹ch vµ h−íng dÉn xÕp l−¬ng cho phï hîp (viªn chøc lo¹i A0 khi cã ®ñ 
®iÒu kiÖn ®−îc thi n©ng ng¹ch lªn viªn chøc lo¹i A2 nhãm 2 trong cïng 
ngµnh chuyªn m«n). 

 



5- Viªn chøc lo¹i B:  

Sè TT Ng¹ch viªn chøc 
1 L−u tr÷ viªn trung cÊp 
2 Kü thuËt viªn l−u tr÷ 
3 Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n bÖnh ®éng vËt 
4 Kü thuËt viªn dù b¸o b¶o vÖ thùc vËt 
5 Kü thuËt viªn gi¸m ®Þnh thuèc b¶o vÖ thùc vËt � thó y 
6 Kü thuËt viªn kiÓm nghiÖm gièng c©y trång 
7 Kü thuËt viªn 
8 Quan tr¾c viªn 
9 Gi¸o viªn tiÓu häc 
10 Gi¸o viªn mÇm non (3) 

11 Y sÜ 
12 Y t¸ chÝnh 
13 N÷ hé sinh chÝnh 
14 Kü thuËt viªn chÝnh y 
15 D−îc sÜ trung cÊp 
16 Kü thuËt viªn chÝnh d−îc 
17 Dùng phim viªn 
18 DiÔn viªn h¹ng III 
19 Ho¹ sü trung cÊp 
20 Kü thuËt viªn b¶o tån, b¶o tµng 
21 Th− viÖn viªn trung cÊp 
22 H−íng dÉn viªn (ngµnh v¨n ho¸ - th«ng tin) 
23 Tuyªn truyÒn viªn 
24 H−íng dÉn viªn (ngµnh thÓ dôc thÓ thao) 

 

6- Viªn chøc lo¹i C:   

- Nhãm 1 (C1): 

 
Sè TT Ng¹ch viªn chøc 

1 Quan tr¾c viªn s¬ cÊp 
2 Y t¸ 
3 N÷ hé sinh 
4 Kü thuËt viªn y 
5 Hé lý 
6 D−îc t¸ 
7 Kü thuËt viªn d−îc 

 

- Nhãm 2 (C2): Ng¹ch nh©n viªn nhµ x¸c 

- Nhãm 3 (C3): Ng¹ch Y c«ng 



__________________ 

Ghi chó: 
C¸c ng¹ch ®¸nh dÊu (*) lµ cã thay ®æi vÒ ph©n lo¹i viªn chøc. 

(1) Gi¸o viªn trung häc c¬ së xÕp l−¬ng theo ng¹ch viªn chøc lo¹i A0. 

(2) §èi víi ng¹ch b¸c sÜ: Tr−êng hîp häc néi tró khi tèt nghiÖp ®−îc 
tuyÓn dông vµo ng¹ch b¸c sÜ th× trong thêi gian thö viÖc ®−îc h−ëng l−¬ng thö 
viÖc tÝnh trªn c¬ së møc l−¬ng bËc 2 cña ng¹ch b¸c sÜ; hÕt thêi gian thö viÖc 
®−îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch b¸c sÜ th× ®−îc xÕp l−¬ng vµo bËc 2 cña ng¹ch b¸c sÜ, 
thêi gian xÐt n©ng bËc l−¬ng lÇn sau ®−îc tÝnh kÓ tõ ngµy ®−îc bæ nhiÖm vµo 
ng¹ch b¸c sÜ. 

L−¬ng y xÕp l−¬ng nh−  y, b¸c sÜ cã cïng yªu cÇu tr×nh ®é ®µo t¹o. 

(3) Gi¸o viªn mÇm non ch−a ®¹t chuÈn th× xÕp l−¬ng theo ng¹ch 
viªn chøc lo¹i C nhãm 1. 

 





B¶ng 4             

B¶ng l−¬ng nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô trong c¸c c¬ quan nhµ n−íc  
vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña nhµ n−íc 

(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ) 

 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång   

ST
T 

Nhãm ng¹ch nh©n viªn BËc 
1 

BËc 2 BËc 
3 

BËc 
4 

BËc 5 BËc 6 BËc 7 BËc 8 BËc 9 BËc 10 BËc 11 BËc 12

1 L¸i xe c¬ quan             
 Kü thuËt viªn ®¸nh m¸y             
 HÖ sè l−¬ng  2.05 2.23 2.41 2.59 2.77 2.95 3.13 3.31 3.49 3.67 3.85 4.03 
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 

01/10/2004 
594.
5 

646.7 698.
9 

751.
1 

803.3 855.5 907.7 959.9 1,012.
1 

1,064.3 1,116.5 1,168.7

2 Nh©n viªn kü thuËt             
 HÖ sè l−¬ng  1.65 1.83 2.01 2.19 2.37 2.55 2.73 2.91 3.09 3.27 3.45 3.63 
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 

01/10/2004 
478.
5 

530.7 582.
9 

635.
1 

687.3 739.5 791.7 843.9 896.1 948.3 1,000.5 1,052.7

3 Nh©n viªn ®¸nh m¸y             
 Nh©n viªn b¶o vÖ             
 HÖ sè l−¬ng  1.50 1.68 1.86 2.04 2.22 2.40 2.58 2.76 2.94 3.12 3.30 3.48 
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 

01/10/2004 
435.
0 

487.2 539.
4 

591.
6 

643.8 696.0 748.2 800.4 852.6 904.8 957.0 1,009.2



4 Nh©n viªn v¨n th−             
 HÖ sè l−¬ng  1.35 1.53 1.71 1.89 2.07 2.25 2.43 2.61 2.79 2.97 3.15 3.33 
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 

01/10/2004 
391.
5 

443.7 495.
9 

548.
1 

600.3 652.5 704.7 756.9 809.1 861.3 913.5 965.7 

5 Nh©n viªn phôc vô             
 HÖ sè l−¬ng  1.00 1.18 1.36 1.54 1.72 1.90 2.08 2.26 2.44 2.62 2.80 2.98 
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 

01/10/2004 
290.
0 

342.2 394.
4 

446.
6 

498.8 551.0 603.2 655.4 707.6 759.8 812.0 864.2 

Ghi chó:             

1. Khi chuyÓn xÕp l−¬ng cò sang ng¹ch, bËc l−¬ng míi, nÕu ®· xÕp bËc l−¬ng cò cao h¬n bËc l−¬ng míi cuèi cïng 
trong ng¹ch th× nh÷ng bËc l−¬ng cò cao h¬n nµy ®−îc quy ®æi thµnh % phô cÊp th©m niªn v−ît khung so víi møc l−¬ng cña 
bËc l−¬ng míi cuèi cïng trong ng¹ch.             

2. HÖ sè l−¬ng cña c¸c ng¹ch nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô trong c¸c c¬ quan nhµ n−íc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña 
Nhµ n−íc quy ®Þnh t¹i b¶ng l−¬ng nµy ®· tÝnh yÕu tè ®iÒu kiÖn lao ®éng cao h¬n b×nh th−êng.      

3. C«ng chøc cÊp x· ®ang c«ng t¸c ch−a tèt nghiÖp ®µo t¹o chuyªn m«n theo quy ®Þnh th× ®−îc h−ëng hÖ sè l−¬ng b»ng 
1,18.             

4. Theo ph©n lo¹i c«ng chøc, viªn chøc:            

- Nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô thuéc biªn chÕ cña c¸c c¬ quan nhµ n−íc lµ c«ng chøc ng¹ch nh©n viªn vµ t−¬ng ®−¬ng.  

- Nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô thuéc biªn chÕ cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ n−íc lµ viªn chøc ng¹ch nh©n viªn.   

5. Nh©n viªn theo c¸c ng¹ch quy ®Þnh t¹i b¶ng l−¬ng nµy cã ®ñ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn, vÞ trÝ c«ng t¸c phï hîp víi ng¹ch, 
th× ®−îc xem xÐt ®Ó cö ®i thi n©ng ng¹ch trªn liÒn kÒ hoÆc thi n©ng ng¹ch lªn c¸c ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc lo¹i A0 vµ lo¹i 
A1 mµ kh«ng quy ®Þnh thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch vµ kh«ng quy ®Þnh theo hÖ sè l−¬ng hiÖn h−ëng.    

 



 



B¶ng 5   

B¶ng l−¬ng c¸n bé chuyªn tr¸ch  
ë x·, ph−êng, thÞ trÊn 

(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP  
ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ) 

 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång 

STT Chøc danh l·nh ®¹o BËc 1 BËc 2 
1 BÝ th− ®¶ng uû   
 HÖ sè l−¬ng  2.35 2.85 
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 681.5 826.5 

2 Phã BÝ th− ®¶ng uû   
 Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n   
 Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n   
 HÖ sè l−¬ng  2.15 2.65 
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 623.5 768.5 

3 Th−êng trùc ®¶ng uû   
 Chñ tÞch Uû ban MÆt trËn tæ quèc 

ViÖt Nam 
  

 Phã Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n   
 Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n   
 HÖ sè l−¬ng  1.95 2.45 
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 565.5 710.5 

4 Tr−ëng c¸c ®oµn thÓ   
 Uû viªn Uû ban nh©n d©n   
 HÖ sè l−¬ng  1.75 2.25 
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 507.5 652.5 

 

Ghi chó:   

1. C¸c ®oµn thÓ ë cÊp x· bao gåm: §oµn Thanh niªn, Héi Phô n÷, 
Héi N«ng d©n, Héi Cùu chiÕn binh.   

2. Nh÷ng ng−êi tèt nghiÖp tõ trung cÊp trë lªn ®−îc bÇu gi÷ chøc 
danh c¸n bé chuyªn tr¸ch ë x·, ph−êng, thÞ trÊn, nÕu xÕp l−¬ng theo ®óng 
chøc danh chuyªn tr¸ch hiÖn ®¶m nhiÖm mµ thÊp h¬n so víi møc l−¬ng 
bËc 1 cña c«ng chøc cã cïng tr×nh ®é ®µo t¹o, th× vÉn thùc hiÖn xÕp l−¬ng 
theo chøc danh chuyªn tr¸ch hiÖn ®¶m nhiÖm vµ ®−îc h−ëng hÖ sè chªnh 
lÖch gi÷a hÖ sè l−¬ng bËc 1 cña c«ng chøc cã cïng tr×nh ®é ®µo t¹o so víi 
hÖ sè l−¬ng chøc vô. Khi ®−îc xÕp lªn bËc 2 cña chøc danh chuyªn tr¸ch 
hiÖn ®¶m nhiÖm (tõ nhiÖm kú thø 2 trë lªn) th× gi¶m t−¬ng øng hÖ sè 



chªnh lÖch.  Khi th«i gi÷ chøc danh chuyªn tr¸ch ë x·, ph−êng, thÞ trÊn, 
nÕu ®−îc tuyÓn dông vµo lµm c«ng chøc trong c¬ quan nhµ n−íc (tõ 
Trung −¬ng ®Õn x·, ph−êng, thÞ trÊn) vµ viªn chøc trong ®¬n vÞ sù nghiÖp 
cña Nhµ n−íc th× thêi gian gi÷ chøc danh chuyªn tr¸ch ë x·, ph−êng, thÞ 
trÊn ®−îc tÝnh ®Ó xÕp bËc l−¬ng chuyªn m«n theo chÕ ®é n©ng bËc l−¬ng 
th−êng xuyªn.   

    3. C«ng chøc ë x·, ph−êng, thÞ trÊn ®−îc bÇu gi÷ chøc danh  
chuyªn tr¸ch ë x·, ph−êng, thÞ trÊn th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm e 
kho¶n 1 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 
2003 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc ë x·, 
ph−êng, thÞ trÊn.   

    4. ChÕ ®é tiÒn l−¬ng ®èi víi c¸n bé X· ®éi quy ®Þnh t¹i §iÒu 22 
NghÞ ®Þnh sè 184/2004/N§-CP ngµy 02/11/2004 cña ChÝnh phñ ®−îc tÝnh 
l¹i møc l−¬ng míi ®Ó h−ëng kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2005 theo møc 
l−¬ng míi cña c¸n bé chuyªn tr¸ch ë x·, ph−êng, thÞ trÊn quy ®Þnh t¹i 
NghÞ ®Þnh nµy (Riªng hÖ sè l−¬ng 1,46 cña x· ®éi phã quy ®Þnh t¹i kho¶n 
3 §iÒu 22 NghÞ ®Þnh sè 184/2004/N§-CP ®−îc chuyÓn xÕp sang hÖ sè 
l−¬ng míi lµ 1,86).   

    

 



B¶ng 6    

B¶ng l−¬ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan qu©n 
®éi  

nh©n d©n; sÜ  quan, h¹ sÜ quan c«ng an nh©n 
d©n 

(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP  
ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ) 

     

1. B¶ng l−¬ng cÊp bËc qu©n hµm   

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång  

Sè 
TT 

CÊp bËc qu©n hµm HÖ sè l−¬ng  Møc l−¬ng 
thùc hiÖn 

01/10/2004 
1 §¹i t−íng 10.40 3,016.0 
2 Th−îng t−íng 9.80 2,842.0 
3 Trung t−íng 9.20 2,668.0 
4 ThiÕu t−íng 8.60 2,494.0 
5 §¹i t¸ 8.00 2,320.0 
6 Th−îng t¸ 7.30 2,117.0 
7 Trung t¸ 6.60 1,914.0 
8 ThiÕu t¸ 6.00 1,740.0 
9 §¹i uý 5.40 1,566.0 

10 Th−îng uý 5.00 1,450.0 
11 Trung uý 4.60 1,334.0 
12 ThiÕu uý 4.20 1,218.0 
13 Th−îng sÜ 3.80 1,102.0 
14 Trung sÜ 3.50 1,015.0 
15 H¹ sÜ 3.20 928.0 

 

2. B¶ng n©ng l−¬ng qu©n hµm sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n vµ sÜ 
quan c«ng an nh©n d©n    

 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång 

 

STT CÊp bËc qu©n hµm N©ng l−¬ng lÇn 
1 

N©ng l−¬ng lÇn 
2 

    



1 §¹i t¸   
 HÖ sè l−¬ng  8.40 8.60 
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 

01/10/2004 
2,436.0 2,494.0 

2 Th−îng t¸   
 HÖ sè l−¬ng 7.70 8.10 
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 

01/10/2004 
2,233.0 2,349.0 

3 Trung t¸   
 HÖ sè l−¬ng  7.00 7.40 
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 

01/10/2004 
2,030.0 2,146.0 

4 ThiÕu t¸   
 HÖ sè l−¬ng  6.40 6.80 
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 

01/10/2004 
1,856.0 1,972.0 

5 §¹i uý   
 HÖ sè l−¬ng  5.80 6.20 
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 

01/10/2004 
1,682.0 1,798.0 

6 Th−îng uý   
 HÖ sè l−¬ng  5.35 5.70 
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 

01/10/2004 
1,551.5 1,653.0 

 

  Ghi chó: CÊp bËc qu©n hµm tõ ThiÕu t−íng trë lªn kh«ng thùc hiÖn 
n©ng l−¬ng lÇn 1 vµ lÇn 2    

     



B¶ng 7 

B¶ng l−¬ng qu©n nh©n chuyªn nghiÖp thuéc qu©n ®éi nh©n d©n  
vµ chuyªn m«n kü thuËt thuéc c«ng an nh©n d©n 

(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ) 

 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång   

ST
T 

Chøc danh BËc 1 BËc 2 BËc 3 BËc 4 BËc 5 BËc 6 BËc 7 BËc 8 BËc 9 BËc 
10 

BËc 
11 

BËc 
12 

1 Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp 
cao cÊp 

            

a Nhãm 1             
 HÖ sè l−¬ng  3.85 4.20 4.55 4.90 5.25 5.60 5.95 6.30 6.65 7.00 7.35 7.70 
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 

01/10/2004 
1,116.

5 
1,218.

0 
1,319.5 1,421.

0 
1,522.5 1,624.

0 
1,725.

5 
1,827.

0 
1,928.

5 
2,030.

0 
2,131.

5 
2,233.

0 
b Nhãm 2             
 HÖ sè l−¬ng  3.65 4.00 4.35 4.70 5.05 5.40 5.75 6.10 6.45 6.80 7.15 7.50 
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 

01/10/2004 
1,058.

5 
1,160.

0 
1,261.5 1,363.

0 
1,464.5 1,566.

0 
1,667.

5 
1,769.

0 
1,870.

5 
1,972.

0 
2,073.

5 
2,175.

0 
2 Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp 

trung cÊp 
            

a Nhãm 1             
 HÖ sè l−¬ng  3.50 3.80 4.10 4.40 4.70 5.00 5.30 5.60 5.90 6.20   



 Møc l−¬ng thùc hiÖn 
01/10/2004 

1,015.
0 

1,102.
0 

1,189.0 1,276.
0 

1,363.0 1,450.
0 

1,537.
0 

1,624.
0 

1,711.
0 

1,798.
0 

  

b Nhãm 2             
 HÖ sè l−¬ng  3.20 3.50 3.80 4.10 4.40 4.70 5.00 5.30 5.60 5.90   
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 

01/10/2004 
928.0 1,015.

0 
1,102.0 1,189.

0 
1,276.0 1,363.

0 
1,450.

0 
1,537.

0 
1,624.

0 
1,711.

0 
  

3 Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp 
s¬ cÊp 

            

a Nhãm 1             
 HÖ sè l−¬ng  3.20 3.45 3.70 3.95 4.20 4.45 4.70 4.95 5.20 5.45   
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 

01/10/2004 
928.0 1,000.

5 
1,073.0 1,145.

5 
1,218.0 1,290.

5 
1,363.

0 
1,435.

5 
1,508.

0 
1,580.

5 
  

b Nhãm 2             
 HÖ sè l−¬ng  2.95 3.20 3.45 3.70 3.95 4.20 4.45 4.70 4.95 5.20   
 Møc l−¬ng thùc hiÖn 

01/10/2004 
855.5 928.0 1,000.5 1,073.

0 
1,145.5 1,218.

0 
1,290.

5 
1,363.

0 
1,435.

5 
1,508.

0 
  

 



v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA 

B¶ng phô cÊp qu©n hµm h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ 
nghÜa vô thuéc qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng 

an nh©n d©n 
(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP  

ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ) 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång 

 

ST
T 

CÊp bËc qu©n 
hµm 

HÖ 
sè 

Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 

1 Th−îng sÜ 0.70 203.0 

2 Trung sÜ 0.60 174.0 

3 H¹ sÜ 0.50 145.0 

4 Binh nhÊt 0.45 130.5 

5 Binh nh× 0.40 116.0 

 





v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA 

B¶ng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o  (bÇu cö, bæ nhiÖm) trong c¸c c¬ quan nhµ 
n−íc, ®¬n vÞ  

sù nghiÖp cña nhµ n−íc; c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng 
an nh©n d©n 

(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ) 

 

I. phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc gi÷ chøc danh 
l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) c¬ quan Nhµ n−íc vµ  ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ n−íc: XÕp 
l−¬ng theo c¸c ng¹ch c«ng chøc hµnh chÝnh hoÆc c¸c ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc chuyªn ngµnh.      

 

1. Bé, c¬ quan ngang Bé         

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång    

 

Sè 
TT 

Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn 
01/10/2004 

1 Thø tr−ëng, Phã thñ tr−ëng c¬ quan ngang Bé 1.30 377.0 
2 Vô tr−ëng vµ t−¬ng ®−¬ng, Ch¸nh v¨n phßng Bé, c¬ quan ngang Bé  1.00 290.0 
3 Phã vô tr−ëng vµ t−¬ng ®−¬ng, Phã ch¸nh v¨n phßng Bé, c¬ quan ngang 

Bé  
0.80 232.0 

4 Tr−ëng phßng thuéc Vô vµ c¸c tæ chøc t−¬ng ®−¬ng  0.60 174.0 
5 Phã tr−ëng phßng thuéc Vô vµ c¸c tæ chøc t−¬ng ®−¬ng  0.40 116.0 
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2. C¬ quan thuéc ChÝnh phñ 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång    

Sè 
TT 

Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn 
01/10/2004 

1 Thñ tr−ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ 1.30 377.0 
2 Phã thñ tr−ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ 1.10 319.0 
3 Tr−ëng ban (hoÆc Vô tr−ëng) vµ t−¬ng ®−¬ng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ 0.90 261.0 
4 Phã tr−ëng ban (hoÆc Phã Vô tr−ëng) vµ t−¬ng ®−¬ng c¬ quan thuéc 

ChÝnh phñ  
0.70 203.0 

5 Tr−ëng phßng thuéc Ban (hoÆc thuéc Vô) trong c¬ quan thuéc ChÝnh phñ 0.50 145.0 
6 Phã Tr−ëng phßng thuéc Ban (hoÆc thuéc Vô) trong c¬ quan thuéc ChÝnh 

phñ  
0.40 116.0 

 

Ghi chó: ViÖn Khoa häc thuéc ChÝnh phñ ¸p dông phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o quy ®Þnh ®èi víi c¸c chøc danh l·nh ®¹o 
thuéc ngµnh nghiªn cøu khoa häc. 

 

3. Tæng côc vµ c¸c tæ chøc t−¬ng ®−¬ng thuéc Bé, c¬ quan ngang Bé (gäi chung lµ Tæng côc thuéc Bé) 

 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång 

Sè 
TT 

Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn 
01/10/2004 

1 Tæng côc tr−ëng thuéc Bé 1.25 362.5 
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2 Phã tæng côc tr−ëng thuéc Bé 1.05 304.5 
3 Tr−ëng ban (hoÆc Vô tr−ëng) vµ t−¬ng ®−¬ng thuéc Tæng côc thuéc 

Bé 
0.90 261.0 

4 Phã tr−ëng ban (hoÆc Phã Vô tr−ëng) vµ t−¬ng ®−¬ng thuéc Tæng côc 
thuéc Bé 

0.70 203.0 

5 Tr−ëng phßng thuéc Ban (hoÆc thuéc Vô) trong Tæng côc thuéc Bé 0.50 145.0 
6 Phã tr−ëng phßng thuéc Ban (hoÆc thuéc Vô) trong Tæng côc thuéc Bé 0.40 116.0 

 

4. Côc vµ c¸c tæ chøc t−¬ng ®−¬ng thuéc Bé, c¬ quan ngang Bé (gäi chung lµ Côc thuéc Bé) 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång 

Sè 
TT 

Chøc danh l·nh ®¹o H¹ng I H¹ng II H¹ng III 

  HÖ sè  Møc phô cÊp 
thùc hiÖn 

01/10/2004 

HÖ sè Møc phô cÊp 
thùc hiÖn 

01/10/2004 

HÖ sè Møc phô cÊp 
thùc      hiÖn 
01/10/2004 

1 Côc tr−ëng thuéc Bé 1.25 362.5 1.10 319.0 1.00 290.0 
2 Phã côc tr−ëng thuéc Bé 1.05 304.5 0.90 261.0 0.80 232.0 
3 Tr−ëng ban (hoÆc Tr−ëng phßng) 

vµ t−¬ng ®−¬ng thuéc Côc thuéc Bé 
0.90 261.0 0.60 174.0 0.60 174.0 

4 Phã tr−ëng ban (hoÆc Phã tr−ëng phßng) 
vµ t−¬ng ®−¬ng thuéc Côc thuéc Bé 

0.70 203.0 0.40 116.0 0.40 116.0 

5 Tr−ëng phßng thuéc Ban trong Côc thuéc 
Bé (nÕu cã) 

0.50 145.0 0.30 87.0  
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6 Phã tr−ëng phßng thuéc Ban trong Côc 
thuéc Bé (nÕu cã) 

0.40 116.0 0.20 58.0 

 

        
 Ghi chó:  H¹ng I: ¸p  dông ®èi víi Côc xÕp lo¹i 1 (cò). 

H¹ng II: ¸p  dông ®èi víi Côc xÕp lo¹i 2 (cò). 

H¹ng III: ¸p  dông ®èi víi Côc t−¬ng ®−¬ng cÊp Vô thuéc Bé. 

- Chi côc thuéc Côc thuéc Bé vµ c¸c tæ chøc t−¬ng ®−¬ng: C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé quy ®Þnh cô thÓ sau khi 
cã tho¶ thuËn cña  
Liªn Bé Néi vô - Tµi chÝnh.       
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5. Côc vµ c¸c tæ chøc t−¬ng ®−¬ng thuéc c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Côc thuéc Tæng côc thuéc Bé (gäi chung lµ 
Côc thuéc Tæng côc) 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång 

Sè 
TT 

Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè  Møc phô cÊp thùc hiÖn 
01/10/2004 

1 Côc tr−ëng thuéc Tæng côc 0.90 261.0 
2 Phã côc tr−ëng thuéc Tæng côc 0.70 203.0 
3 Tr−ëng ban (hoÆc Tr−ëng phßng) thuéc Côc thuéc Tæng côc 0.50 145.0 
4 Phã tr−ëng ban (hoÆc Phã tr−ëng phßng) thuéc Côc thuéc 

Tæng côc 
0.30 87.0 

 

Ghi chó: Chi côc thuéc Côc thuéc Tæng côc vµ c¸c tæ chøc t−¬ng ®−¬ng: C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé quy ®Þnh cô thÓ 
sau khi cã tho¶ thuËn cña Liªn Bé Néi vô - Tµi chÝnh. 

 

6. Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp. 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång 

Sè 
TT 

Chøc danh l·nh ®¹o H¹ng I H¹ng II 

  HÖ sè Møc phô cÊp thùc 
hiÖn 01/10/2004

HÖ sè  Møc phô cÊp thùc 
hiÖn 01/10/2004 

1 Tr−ëng ban 1.10 319.0 1.00 290.0 
2 Phã tr−ëng ban 0.90 261.0 0.80 232.0 
3 Tr−ëng phßng vµ t−¬ng ®−¬ng  0.60 174.0 0.60 174.0 
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4 Phã tr−ëng phßng vµ t−¬ng ®−¬ng 0.40 116.0 0.40 116.0 
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7. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång 

STT Chøc danh l·nh ®¹o §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt, Thµnh phè 
Hµ Néi, Thµnh phè Hå ChÝ 

Minh 

§« thÞ lo¹i I, c¸c tØnh vµ 
thµnh phè  trùc thuéc Trung 

−¬ng cßn l¹i 
  HÖ sè Møc phô cÊp thùc 

hiÖn 01/10/2004
HÖ sè Møc phô cÊp thùc 

hiÖn 01/10/2004 
1 Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n   1.25 362.5 
2 Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n 1.20 348.0 1.05 304.5 
3 Ch¸nh v¨n phßng Uû ban nh©n d©n, Gi¸m ®èc Së vµ t−¬ng 

®−¬ng 
1.00 290.0 0.90 261.0 

4 Phã ch¸nh v¨n phßng Uû ban nh©n d©n, Phã Gi¸m ®èc Së 
vµ t−¬ng ®−¬ng 

0.80 232.0 0.70 203.0 

5 Tr−ëng phßng Së vµ t−¬ng ®−¬ng 0.60 174.0 0.50 145.0 
6 Phã tr−ëng phßng Së vµ t−¬ng ®−¬ng 0.40 116.0 0.30 87.0 

 

Ghi chó: 

1) Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi vµ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hå ChÝ Minh xÕp møc l−¬ng 
chøc vô b»ng møc l−¬ng chøc vô cña Bé tr−ëng: bËc 1 cã hÖ sè l−¬ng b»ng 9,7; bËc 2 cã hÖ sè l−¬ng b»ng 10,3. 

2) V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt thuéc Së Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng vµ c¸c chi nh¸nh cña V¨n phßng: Bé Tµi 
nguyªn vµ M«i tr−êng quy ®Þnh cô thÓ sau khi cã tháa thuËn cña Liªn Bé Néi vô - Tµi chÝnh. 
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8. Chi côc vµ c¸c tæ chøc t−¬ng ®−¬ng thuéc Së (gäi chung lµ chi côc thuéc Së) 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång 

Sè 
TT 

Chøc danh l·nh ®¹o Së thuéc ®« thÞ lo¹i ®Æc biÖt, Thµnh phè Hµ 
Néi                                   vµ Thµnh phè Hå 

ChÝ Minh 

Së thuéc ®« thÞ lo¹i I, c¸c tØnh vµ 
thµnh phè                        

trùc thuéc Trung −¬ng cßn l¹i 
  HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn     

01/10/2004 
HÖ sè Møc phô cÊp thùc 

hiÖn 01/10/2004 
1  Chi côc tr−ëng thuéc Së 0.80 232.0 0.70 203.0 
2  Phã chi côc tr−ëng thuéc Së  0.60 174.0 0.50 145.0 
3  Tr−ëng phßng chi côc vµ t−¬ng 

®−¬ng 
0.40 116.0 0.30 87.0 

4  Phã tr−ëng phßng chi côc vµ t−¬ng 
®−¬ng 

0.25 72.5 0.20 58.0 

 

9. Uû ban nh©n d©n quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång 

Thµnh phè thuéc tØnh 
lµ                           ®« 

thÞ lo¹i II 

Thµnh phè thuéc tØnh lµ 
®« thÞ lo¹i III, quËn thuéc 

Hµ Néi, quËn thuéc TP 
Hå ChÝ Minh 

HuyÖn, thÞ x· vµ c¸c 
quËn cßn l¹i 

Sè 
TT 

Chøc danh l·nh ®¹o 

HÖ sè Møc phô cÊp 
thùc hiÖn 

01/10/2004 

HÖ sè Møc phô cÊp thùc 
hiÖn 01/10/2004

HÖ sè Møc phô cÊp 
thùc hiÖn 

01/10/2004 
1 Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n 0.90 261.0 0.80 232.0 0.70 203.0 
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2 Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n 0.70 203.0 0.65 188.5 0.60 174.0 
3 Ch¸nh v¨n phßng, Tr−ëng phßng c¬ quan 

chuyªn m«n thuéc Uû ban nh©n d©n 
0.50 145.0 0.40 116.0 0.30 87.0 

4 Phã ch¸nh v¨n phßng, Phã tr−ëng phßng c¬ 
quan chuyªn m«n thuéc Uû ban nh©n d©n 

0.30 87.0 0.25 72.5 0.20 58.0 

 

 Ghi chó: V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt thuéc phßng Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng, Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng 
quy ®Þnh cô thÓ sau khi cã tháa thuËn cña liªn Bé Néi vô - Tµi chÝnh 

10. C¬ quan thi hµnh ¸n 

10.1. C¬ quan thi hµnh ¸n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång 

Sè 
TT 

Chøc danh l·nh ®¹o §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt, Thµnh phè Hµ Néi  
vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh 

§« thÞ lo¹i I, c¸c tØnh vµ thµnh phè      
trùc thuéc Trung −¬ng cßn l¹i 

  HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn   
01/10/2004 

HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn 
01/10/2004 

1  Thñ tr−ëng c¬ quan thi hµnh ¸n 0.90 261.0 0.80 232.0 
2  Phã thñ tr−ëng c¬ quan thi hµnh ¸n 0.70 203.0 0.60 174.0 

 

10.2. C¬ quan thi hµnh ¸n quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång 

Sè 
TT 

Chøc danh l·nh ®¹o Thµnh phè thuéc tØnh   
lµ ®« thÞ lo¹i II 

Thµnh phè thuéc tØnh lµ ®« thÞ 
lo¹i III, quËn thuéc Hµ Néi vµ 

quËn thuéc                       Thµnh 

HuyÖn, thÞ x· vµ        
c¸c quËn cßn l¹i 
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phè Hå ChÝ Minh 
  HÖ sè Møc phô cÊp 

thùc hiÖn 
01/10/2004 

HÖ sè Møc phô cÊp thùc    
hiÖn 01/10/2004 

HÖ sè Møc phô cÊp 
thùc hiÖn 

01/10/2004 
1  Thñ tr−ëng c¬ quan thi hµnh ¸n 0.50 145.0 0.45 130.5 0.40 116.0 
2  Phã thñ tr−ëng c¬ quan thi hµnh ¸n 0.40 116.0 0.35 101.5 0.30 87.0 
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11.  Thanh tra 

11.1.  Thanh tra thuéc Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan  thuéc ChÝnh phñ, tæng côc, côc  

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång 

Sè 
TT 

Chøc danh l·nh ®¹o Bé, c¬ quan ngang Bé C¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Tæng 
côc  vµ Côc h¹ng I thuéc Bé 

Côc h¹ng II, h¹ng III thuéc Bé  
vµ Côc thuéc Tæng côc 

  HÖ sè Møc phô cÊp thùc 
hiÖn 01/10/2004

HÖ sè Møc phô cÊp thùc 
hiÖn 01/10/2004 

HÖ sè Møc phô cÊp thùc 
hiÖn 01/10/2004 

290.
0 

 Ch¸nh thanh tra 1.00  0.90 261.0  B»ng phô cÊp cña Tr−ëng ban 
(hoÆc tr−ëng phßng) thuéc Côc

2  Phã ch¸nh thanh tra 0.80 232.0 0.70 203.0  B»ng phô cÊp cña Phã tr−ëng 
ban (hoÆc phã tr−ëng phßng) 

thuéc Côc 
3  Tr−ëng phßng  0.60 174.0 0.50 145.0 
4  Phã tr−ëng phßng  0.40 116.0 0.40 116.0 

 

 

11.2. Thanh tra tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng  

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång 

Sè 
TT 

Chøc danh l·nh ®¹o §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt, Thµnh phè Hµ Néi,  
Thµnh phè Hå ChÝ Minh 

§« thÞ lo¹i I, c¸c tØnh vµ thµnh phè     
trùc thuéc Trung −¬ng cßn l¹i 

  HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn   
01/10/2004 

HÖ sè Møc phô cÊp thùc 
hiÖn 01/10/2004 

1  Ch¸nh thanh tra 1.00 290.0 0.90 261.0 
2  Phã ch¸nh thanh tra 0.80 232.0 0.70 203.0 
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3  Tr−ëng phßng vµ t−¬ng ®−¬ng 0.60 174.0 0.50 145.0 
4  Phã tr−ëng phßng vµ t−¬ng ®−¬ng 0.40 116.0 0.30 87.0 
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11.3.  Thanh tra Së, ngµnh thuéc tØnh, thµnh phè thuéc Trung −¬ng (gäi chung lµ Thanh tra Së) 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång 

Sè 
TT 

Chøc danh l·nh ®¹o Së thuéc ®« thÞ lo¹i ®Æc biÖt, Thµnh 
phè Hµ Néi vµ Thµnh phè Hå ChÝ 

Minh 

Së thuéc ®« thÞ lo¹i I, c¸c tØnh vµ thµnh 
phè                                    trùc thuéc 

Trung −¬ng cßn l¹i 
  HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn  

01/10/2004 
HÖ sè Møc phô cÊp thùc 

hiÖn 01/10/2004 
1  Ch¸nh thanh tra 0.60 174.0 0.50 145.0 
2  Phã ch¸nh thanh tra 0.40 116.0 0.30 87.0 

 

11.4. Thanh tra quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång 

Sè 
TT 

Chøc danh l·nh ®¹o Thµnh phè thuéc tØnh   
lµ ®« thÞ lo¹i II 

Thµnh phè thuéc tØnh lµ ®« thÞ 
lo¹i III, quËn thuéc Hµ Néi vµ 

quËn thuéc                  
Thµnh phè Hå ChÝ Minh 

HuyÖn, thÞ x· vµ        
c¸c quËn cßn l¹i 

  HÖ sè Møc phô cÊp 
thùc hiÖn 

01/10/2004 

HÖ sè Møc phô cÊp thùc    
hiÖn 01/10/2004 

HÖ sè Møc phô cÊp 
thùc hiÖn 

01/10/2004 
1  Ch¸nh thanh tra 0.50 145.0 0.40 116.0 0.30 87.0 
2  Phã ch¸nh thanh tra 0.40 116.0 0.30 87.0 0.20 58.0 

 

12. Côc thuéc Tæng côc H¶i quan  
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§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång 

Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè Møc phô cÊp thùc 
hiÖn 01/10/2004 

C¸c chøc danh l·nh ®¹o tõ Côc tr−ëng trë xuèng thuéc 
Tæng côc H¶i quan 

Tõ 0,15 ®Õn 1,0 Tõ 43,5 ®Õn 290,0
Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ sau khi cã 

tho¶ thuËn cña Bé Néi vô 

 

13. Côc thuéc Tæng côc ThuÕ vµ kho b¹c Nhµ n−íc cÊp tØnh trë xuèng thuéc Kho b¹c Nhµ n−íc 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång 

 

Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè Møc phô cÊp thùc 
hiÖn 01/10/2004 

C¸c chøc danh l·nh ®¹o tõ Côc tr−ëng trë xuèng 
thuéc Tæng côc ThuÕ vµ Gi¸m ®èc kho b¹c Nhµ n−íc 
cÊp tØnh trë xuèng thuéc Kho b¹c Nhµ n−íc 

Tõ 0,15 ®Õn 1,0 Tõ 43,5 ®Õn 290,0
Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ 
sau khi cã tho¶ thuËn cña Bé 

Néi vô 

 

14. Chi côc thuéc Côc Dù tr÷ quèc gia 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång 

Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè Møc phô cÊp thùc 
hiÖn 01/10/2004 

C¸c chøc danh l·nh ®¹o tõ Chi côc tr−ëng trë xuèng 
thuéc Côc dù tr÷ quèc gia 

Tõ 0,15 ®Õn 1,0 Tõ 43,5 ®Õn 290,0

Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô 
thÓ sau khi cã tho¶ thuËn 

cña Bé Néi vô  
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15. C¬ quan b¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n; c¬ quan qu¶n lý chÊt l−îng, an toµn vÖ sinh vµ thó y thuû s¶n 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång 

Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè Møc phô cÊp thùc 
hiÖn 01/10/2004 

C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c c¬ quan b¶o vÖ 
nguån lîi thuû s¶n; c¬ quan qu¶n lý chÊt l−îng, 
an toµn vÖ sinh vµ thó y thuû s¶n 

Tõ 0,15 ®Õn 0,7 Tõ 43,5 ®Õn 203,0
Bé Thuû s¶n quy ®Þnh cô thÓ 

sau khi cã tho¶ thuËn cña Liªn 
Bé Néi vô - Tµi chÝnh 
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16. KiÓm l©m 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång 

Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn 
01/10/2004 

C¸c chøc danh l·nh ®¹o thuéc ngµnh  KiÓm l©m ë ®Þa 
ph−¬ng 

Tõ 0,15 ®Õn 
0,8 

Tõ 43,5 ®Õn 232,0 

Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t 
triÓn n«ng th«n quy ®Þnh cô 

thÓ sau khi cã tho¶ thuËn 
cña                     Liªn Bé 

Néi vô - Tµi chÝnh 
 

17. KhÝ t−îng thuû v¨n 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång 

Sè 
TT 

Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè Møc phô cÊp thùc 
hiÖn 01/10/2004 

1 C¸c chøc danh l·nh ®¹o Trung t©m KhÝ t−îng thuû v¨n Quèc 
gia 

Tõ 0,2 ®Õn 
1,25 

Tõ 58,0 ®Õn 362,5

2 C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c tæ chøc thuéc §µi khÝ t−îng 
thñy v¨n 

Tõ 0,2 ®Õn 1,0 Tõ 58,0 ®Õn 290,0

3 C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c tæ chøc thuéc Tr¹m khÝ t−îng 
thuû v¨n 

Tõ 0,15 ®Õn 
0,6 

Tõ 43,5 ®Õn 174,0

Bé Tµi nguyªn vµ 
M«i tr−êng quy 

®Þnh cô thÓ sau khi 
cã tho¶ thuËn cña  
Liªn Bé Néi vô - 

Tµi chÝnh 

 

18. Nghiªn cøu khoa häc 

18.1. ViÖn nghiªn cøu khoa häc thuéc ChÝnh phñ (ViÖn Khoa häc Quèc gia): 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång 
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ST
T 

Chøc danh l·nh ®¹o  HÖ sè  Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004

1  Chñ tÞch ViÖn 1.40  406.0 
2  Phã Chñ tÞch ViÖn 1.15  333.5 
3  Tr−ëng ban vµ t−¬ng ®−¬ng 1.00  290.0 
4  Phã tr−ëng ban vµ t−¬ng ®−¬ng 0.80  232.0 
5  Tr−ëng phßng vµ t−¬ng ®−¬ng 0.60  174.0 
6  Phã tr−ëng phßng vµ t−¬ng ®−¬ng 0.40 116.0 

 

18.2. C¸c viÖn nghiªn cøu khoa häc cßn l¹i: 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång 

Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè 
C¸c chøc danh l·nh ®¹otrong c¸c ViÖn nghiªn cøu 
khoa häc 

Tõ 0,2 ®Õn 1,0 
Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ quy ®Þnh cô thÓ  sau 

khi cã tho¶ thuËn cña Liªn Bé Néi vô  - Tµi chÝnh

 

19. Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o 

19.1. §¹i häc Quèc gia 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång 

ST
T 

Chøc danh l·nh ®¹o  HÖ sè   Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004  

1  Gi¸m ®èc 1.30     377.0  
2  Phã Gi¸m ®èc 1.10     319.0  
3  Tr−ëng ban vµ t−¬ng ®−¬ng 0.90     261.0  
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4  Phã tr−ëng ban vµ t−¬ng ®−¬ng 0.70     203.0  
5  Tr−ëng phßng vµ t−¬ng ®−¬ng 0.50     145.0  
6  Phã tr−ëng phßng vµ t−¬ng ®−¬ng 0.40     116.0  

 

19.2. C¸c tr−êng kh¸c 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång 

ST
T 

C¬ së ®µo t¹o Chøc danh l·nh ®¹o 
 

HÖ sè Møc phô cÊp thùc
hiÖn 01/10/2004

1 §¹i häc vïng vµ tr−êng 
§¹i häc träng ®iÓm 

C¸c chøc danh l·nh ®¹o thuéc §¹i 
häc vïng vµ tr−êng §¹i häc träng ®iÓm

Tõ 0,15 ®Õn 1,1 Tõ 43,5 ®Õn 319,0

2 Tr−êng §¹i häc cßn l¹i C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c 
tr−êng §¹i häc cßn l¹i 

Tõ 0,15 ®Õn 1,0 Tõ 43,5 ®Õn 290,0

3 Tr−êng Cao ®¼ng C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c 
tr−êng Cao ®¼ng 

Tõ 0,15 ®Õn 0,9 Tõ 43,5 ®Õn 261,0

4 Tr−êng Trung häc 
chuyªn nghiÖp vµ d¹y 
nghÒ 

C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c 
tr−êng Trung häc chuyªn nghiÖp vµ 

d¹ynghÒ 

Tõ 0,15 ®Õn 0,8 Tõ 43,5 ®Õn 232,0

5  Tr−êng phæ th«ng C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c 
tr−êng phæ th«ng 

Tõ 0,15 ®Õn 0,7 Tõ 43,5 ®Õn 203,0

7  Tr−êng mÇm non C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c 
tr−êng mÇm non 

Tõ 0,15 ®Õn 0,5 Tõ 43,5 ®Õn 145,0

Bé Gi¸o dôc vµ 
§µo t¹o quy 

®Þnh cô thÓ sau 
khi cã tho¶ 

thuËn cña Liªn 
Bé Néi vô - Tµi 

chÝnh 
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20. Y tÕ 

20.1. HÖ ®iÒu trÞ 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång 

ST
T 

C¬ së kh¸m ch÷a 
bÖnh 

Chøc danh l·nh ®¹o 
 

HÖ sè Møc phô cÊp thùc 
hiÖn 01/10/2004

1 ViÖn C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong 
bÖnh viÖn 

Tõ 0,15 ®Õn 1,1 Tõ 43,5 ®Õn 319,0

2 Trung t©m y tÕ C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong 
Trung t©m y tÕ 

Tõ 0,15 ®Õn 0,7 Tõ 43,5 ®Õn 203,0

3 Tr¹m chuyªn khoa, ®éi 
y tÕ l−u ®éng 

C¸c chøc danh l·nh ®¹o tr¹m 
chuyªn khoa, ®éi l−u ®éng y tÕ, tr¹m y 

tÕ 

Tõ 0,15 ®Õn 0,5 Tõ 43,5 ®Õn 145,0

Bé Y tÕ quy ®Þnh 
cô thÓ sau khi cã 
tho¶ thuËn cña 

Liªn Bé Néi vô -
Tµi chÝnh 
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20.2. HÖ dù phßng 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång 

ST
T 

C¸c ViÖn vµ Trung 
t©m 

Chøc danh l·nh ®¹o 
 

HÖ sè Møc phô cÊp thùc 
hiÖn 01/10/2004

1 ViÖn C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c 
ViÖn 

Tõ 0,15 ®Õn 1,0 Tõ 43,5 ®Õn 290,0

2 Trung t©m C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c 
Trung t©m 

Tõ 0,15 ®Õn 0,7 Tõ 43,5 ®Õn 203,0

3 §éi Y tÕ dù phßng C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c 
§éi 

Tõ 0,15 ®Õn 0,5 Tõ 43,5 ®Õn 145,0

Bé Y tÕ quy ®Þnh 
cô thÓ sau khi cã 
tho¶ thuËn cña 

Liªn Bé Néi vô -
Tµi chÝnh 

 

21. V¨n ho¸ - Th«ng tin 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång 

Sè 
TT 

C¸c tæ chøc ngµnh v¨n 
ho¸ 

Chøc danh l·nh ®¹o  Møc phô cÊp 
thùc hiÖn 

01/10/2004  
1 Th− viÖn C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong th− viÖn Tõ 0,15 ®Õn 1,0
2  B¶o tµng C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong b¶o tµng Tõ 0,15 ®Õn 1,0
3 Nhµ h¸t  C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong nhµ h¸t Tõ 0,15 ®Õn 0,8
4 Trung t©m v¨n ho¸- th«ng 

tin 
C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong trung t©m v¨n hãa �
th«ng tin  

Tõ 0,15 ®Õn 0,7

5  §oµn nghÖ thuËt C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong ®oµn nghÖ thuËt Tõ 0,15 ®Õn 0,6

Bé V¨n ho¸ - Th«ng 
tin quy ®Þnh cô thÓ 

sau khi cã tho¶ 
thuËn cña Liªn Bé 
Néi vô - Tµi chÝnh
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22. B¸o, ®µi thuéc Bé, ngµnh, ®Þa ph−¬ng 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång 

 

Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn 
01/10/2004 

C¸c chøc danh l·nh ®¹o cña c¸c b¸o, 
®µi                                      thuéc Bé, 
ngµnh, ®Þa ph−¬ng 

Tõ 0,15 ®Õn 1,0 Tõ 43,5 ®Õn 290,0 

Bé V¨n ho¸ -Th«ng tin quy 
®Þnh cô thÓ sau khi cã tho¶ 

thuËn cña Liªn Bé Néi vô - Tµi 
chÝnh 

 

23. ThÓ dôc thÓ thao 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång 

C¸c trung t©m Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè Møc phô cÊp 
thùc hiÖn 
01/10/2004 

Trung t©m thÓ thao vµ c¸c c©u 
l¹c bé thÓ dôc thÓ thao 

C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c 
Trung t©m thÓ thao vµ c©u l¹c bé thÓ 

dôc thÓ thao 

Tõ 0,15 ®Õn 
0,90 

Tõ 43,5 ®Õn 
290,0 

Uû ban ThÓ dôc ThÓ 
thao quy ®Þnh cô thÓ 

sau khi cã tho¶ 
thuËn cña Liªn Bé 
Néi vô - Tµi chÝnh

 

24. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc biªn chÕ nhµ n−íc ®−îc cö sang gi÷ chøc danh l·nh ®¹o chuyªn tr¸ch 
Héi vµ c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ 

24.1. Héi vµ tæ chøc phi ChÝnh phñ ë Trung −¬ng: 
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§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång 

H¹ng I H¹ng II STT Chøc danh l·nh ®¹o 
HÖ sè Møc phô cÊp thùc 

hiÖn 01/10/2004 
HÖ sè Møc phô cÊp thùc 

hiÖn 01/10/2004 
1 Chñ tÞch 1.30 377,0 1.10  319.0 
2 Phã Chñ tÞch 1.10 319,0 0.90  261.0 
3 Tr−ëng ban vµ t−¬ng ®−¬ng 0.90 261,0 0.60  174.0 
4 Phã tr−ëng ban vµ t−¬ng ®−¬ng 0.70 203,0 0.40  116.0 
5 Tr−ëng phßng (thuéc ban) vµ t−¬ng 

®−¬ng 
0.50 145,0 

6 Phã tr−ëng phßng  0.40 116,0 

 

 

Ghi chó:     

1. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc biªn chÕ nhµ n−íc ®−îc cö sang gi÷ chøc danh l·nh ®¹o chuyªn tr¸ch Héi vµ c¸c 
tæ chøc phi ChÝnh phñ th× xÕp l−¬ng theo ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc chuyªn m«n ®ang h−ëng vµ h−ëng phô cÊp chøc vô 
l·nh ®¹o. Tr−êng hîp Chñ tÞch Héi vµ c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ ë Trung −¬ng ®· ®−îc xÕp l−¬ng theo chøc danh Bé tr−ëng 
vµ t−¬ng ®−¬ng trë lªn th× kh«ng h−ëng phô cÊp chøc vô.        

2. Tr−êng hîp theo §iÒu lÖ ho¹t ®éng cña tæ chøc mµ cã c¸c chøc danh l·nh ®¹o kh¸c ch−a nªu ë b¶ng trªn, th× Héi 
hoÆc tæ chøc phi ChÝnh phñ tho¶ thuËn víi Bé Néi vô ®Ó ¸p dông møc phô cÊp chøc vô cho phï hîp.    

3. C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c tæ chøc trùc thuéc Héi vµ trùc thuéc c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ ë Trung −¬ng (gäi 
lµ Ban, phßng vµ t−¬ng ®−¬ng) ®−îc h−ëng phô cÊp chøc vô khi ®−îc Bé Néi vô tho¶ thuËn thµnh lËp.    

      
 24.2. Héi vµ c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ ë tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng     
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   §¬n vÞ tÝnh: 
1.000®ång 

H¹ng I H¹ng II STT Chøc danh l·nh ®¹o 
HÖ sè Møc phô cÊp thùc 

hiÖn 01/10/2004 
HÖ sè Møc phô cÊp thùc 

hiÖn 01/10/2004 
1 Chñ tÞch 1.00 290,0 0.90 261,0 
2 Phã Chñ tÞch 0.80 232,0 0.70  203,0 
3 Tr−ëng ban vµ t−¬ng ®−¬ng 0.60 174,0 0.50  145,.0 
4 Phã tr−ëng ban vµ t−¬ng ®−¬ng 0.40 116,0 0.30  87,0 

 

 

 

 Ghi chó:     

 1. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc biªn chÕ nhµ n−íc ®−îc cö sang gi÷ chøc danh l·nh ®¹o chuyªn tr¸ch Héi vµ c¸c 
tæ chøc phi ChÝnh phñ th× xÕp l−¬ng theo ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc chuyªn m«n ®ang h−ëng vµ h−ëng phô cÊp chøc vô 
l·nh ®¹o.  

2. C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c tæ chøc trùc thuéc Héi vµ trùc thuéc c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ ë tØnh, thµnh phè 
trùc thuéc Trung −¬ng (gäi lµ Ban, phßng vµ t−¬ng ®−¬ng) ®−îc h−ëng phô cÊp chøc vô khi ®−îc Uû ban nh©n d©n tØnh 
thµnh lËp.  

 3. Tr−êng hîp theo §iÒu lÖ ho¹t ®éng cña tæ chøc mµ cã c¸c chøc danh l·nh ®¹o kh¸c ch−a nªu ë b¶ng trªn, th× Héi 
hoÆc tæ chøc phi ChÝnh phñ tho¶ thuËn víi Së Néi vô ®Ó tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh møc phô cÊp chøc vô cho 
phï hîp.         
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II. phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n 
 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång 

Sè TT Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 
    

1 Bé tr−ëng Tuú bè trÝ nh©n sù ®Ó xÕp l−¬ng vµ phô cÊp cho phï hîp. Tr−êng hîp xÕp 
l−¬ng theo cÊp hµm sÜ quan th× h−ëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o b»ng 1,50.

2 Tæng tham m−u tr−ëng 1.40 406.0 
3 T− lÖnh qu©n khu 1.20 348.0 
4 T− lÖnh qu©n ®oµn 1.10 319.0 
5 Phã t− lÖnh qu©n ®oµn 1.00 290.0 
6 S− ®oµn tr−ëng 0.90 261.0 
7 L÷ ®oµn tr−ëng 0.80 232.0 
8 Trung ®oµn tr−ëng 0.70 203.0 
9 Phã trung ®oµn tr−ëng 0.60 174.0 
10 TiÓu ®oµn tr−ëng 0.50 145.0 
11 Phã tiÓu ®oµn tr−ëng 0.40 116.0 
12 §¹i ®éi tr−ëng 0.30 87.0 
13 Phã ®¹i ®éi tr−ëng 0.25 72.5 
14 Trung ®éi tr−ëng 0.20 58.0 
 

Ghi chó: C¸c chøc danh l·nh ®¹o kh¸c thuéc qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n ®−îc x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c 
t−¬ng ®−¬ng, Bé Quèc phßng vµ Bé C«ng an quy ®Þnh cô thÓ sau khi cã tho¶ thuËn cña liªn Bé Néi vô - Bé Tµi chÝnh.   



 75

    

 

 


