
 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

 SỞ Y TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TB-SYT       -Vũng T u, ng y        tháng 8 năm 2019 

 

THÔNG BÁO  

Trả lời phản ảnh từ từ địa chỉ email matden1296@gmail.com 

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT 

 

Ngày 21/7/2019, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ địa chỉ email 

matden1296@gmail.com trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

với nội dung như sau: 

“Theo tôi được biết vừ  qu  tỉnh đã chuyển đổi các hệ ngạch cho ng nh 

y. Thực sự l  tôi rất mừng nhưng bên cạnh đó cũng có điều cũng l m tôi thấy 

không thoả đáng nên tôi gửi ý kiến củ  mình lên đường dây nóng mong các cơ 

qu n b n ng nh sớm trả lời cho tôi biết. Đó l  về tiền truy lĩnh cho những cán 

bộ được chuyển ngạch như vậy l  không công bằng so với những gì họ bỏ r  

phục vụ. Thực tế có người đã học xong r  trường cả 5 đến 7 năm v  l m công 

việc chuyên môn đúng với bằng học r  nhưng khi đó vẫn chư  được chuyển 

ngạch nên hệ số lương chỉ l  hệ số củ  trung cấp. Nhưng s u khi được chuyển 

ngạch thì chỉ được truy lĩnh có 4 tháng lương tương ứng với hệ số ngạch mới 

như vậy thật quá bất công. Nếu học xong họ được chuyển ngạch luôn thì đã 

khác nhưng còn đây mãi rất lâu s u mới được chuyển m  lại không được truy 

lĩnh đúng với số năm đáng lẽ họ phải được nhận. Lương ng nh y đã rất thấp, lại 

không có thu nhập khác thì l m s o đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt củ  họ. 

Kính mong các cơ qu n b n ng nh sớm xem xét v  truy lĩnh lương cho các cán 

bộ vừ  được chuyển ngạch trên đ   b n tỉnh. Xin chân th nh cảm ơn”; 

Sau khi nghiên cứu nội dung phản ánh, Sở Y tế nhận thấy phản ảnh của 

người dân tập trung vào hai vấn đề sau: 

1. Việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp (chuyển ngạch) cho 

các viên chức chưa kịp thời (Thực tế có người đã học xong r  trường cả 5 đến 

7 năm v  l m công việc chuyên môn đúng với bằng học r  nhưng khi đó vẫn 

chư  được chuyển ngạch nên hệ số lương chỉ là hệ số của trung cấp): 

Vấn đề này, Sở Y tế có ý kiến trả lời như sau: 

- Việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho các viên chức được căn cứ 

vào các văn bản quy phạm pháp luật (Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định,...), 

tuy nhiên, quá trình ban hành các văn bản trên diễn tiến như sau:  

+ Ngày 15/11/2010, Quốc hội thông qua Luật viên chức (có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2012), theo đó, tại Khoản 4 Điều 31 quy định:  
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“Chính phủ quy định cụ thể quy trình, thủ tục thi hoặc xét, bổ nhiệm chức 

danh nghề nghiệp của viên chức, phân công, phân cấp việc tổ chức thi hoặc xét, 

bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của viên chức. 

Các bộ, cơ quan ngang bộ được giao quản lý nhà nước về các lĩnh vực 

hoạt động của viên chức chủ trì, phối hợp với Bộ Nội Vụ quy định cụ thể tiêu 

chuẩn Chức danh nghề nghiệp; điều kiện thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề 

nghiệp của viên chức” 

+ Ngày 12/4/2012 Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2012/NĐ-CP Về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/ 

6/2012), theo đó, tại khoản 2 Điều 29 quy định: 

“Các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chủ trì, 

phối hợp với Bộ Nội vụ quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình 

thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức” 

+ Ngày 18/12/2012, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 12/2012/TT-BNV 

Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với 

viên chức (có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2013), theo đó, tại Khoản 1 Điều 3 quy 

định: 

“Bộ quản lý viên chức chuyên ngành quy định cụ thể về tiêu chuẩn, điều 

kiện đăng ký dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên 

chức sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ” 

+ Ngày 10/7/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 29/2017/TT-BYT Quy 

định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thực xét thăng hạn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành y tế (có hiệu lực từ ngày 01/9/2017), theo đó, tại 

Điều 10 quy định: 

“Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp y tế căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện quy định 

tại Thông tư này theo thẩm quyền được giao xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp và chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp theo đúng quy định của pháp luật” 

- Sau khi có các văn bản quy phạm pháp luật trên, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu đã tiến hành triển khai thực hiện việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

cho viên chức ngành y tế, cụ thể như sau: 

+ Ngày 05/9/2017, Sở Y tế có văn bản số 2732/SYT-TCCB triển khai đến 

các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. 

+ Ngày 11/10/2017, Sở Y tế có văn bản số 3144/SYT-TCCB gửi Sở Nội 

vụ trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án thi, xét thăng hạng CDNN ngành Y tế từ 

hạng IV lên hạng III. 

+ Ngày 02/8/2018, Sở Nội vụ có Tờ trình số 376/TTr-SNV trình UBND 

và ngày 31/8/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 132/QĐ-UBND về việc 

phê duyệt Đề án xét thăng hạng CDNN ngành Y tế từ hạng IV lên hạng III.  
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+ Căn cứ Quyết định phê duyệt đề án của UBND tỉnh, Sở Y tế xây dựng 

Kế hoạch số 132/KH-SYT ngày 27/9/2018 về việc xét thăng hạng CDNN, đồng 

thời Sở Y tế có văn bản số 2697/SYT-TCCB gửi Sở nội vụ trình UBND tỉnh phê 

duyệt danh sách và chỉ tiêu số lượng CCVC dự thi thăng hạng. 

+ Ngày 26/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3698/QĐ-

UBND về việc phê duyệt danh sách viên chức đủ điều kiện dự thi thăng hạng. 

+ Sau khi UBND tỉnh phê duyệt danh sách CCVC có đủ điều kiện dự thi, 

Sở Y tế tiến hành các thủ tục thành lập Hội đồng và xét tuyển thăng hạng CDNN  

theo quy định. 

+ Ngày 18/2/2019, Sở Y tế đã có văn bản số 410/SYT-TCCB đề nghị Sở 

Nội vụ trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp và thoả thuận việc xếp lương đối với viên chức; 

+ Ngày 24/5/2019 Sở Nội vụ có Tờ trình số 213/TTr-SNV trình UBND 

tỉnh  phê duyệt kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và thoả thuận việc 

xếp lương đối với viên chức. 

+ Ngày 10/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1439/QĐ-UBND 

về việc công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

ngành Y tế từ hạng IV lên hạng III. Tại quyết định này, UBND tỉnh cho phép bổ 

nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng III từ ngày 01/3/2019.  

- Như vậy, kể từ khi Luật Viên chức được ban hành đến khi có Thông tư 

hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thực xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đã kéo dài hơn 06 năm, sau 

đó, Sở Y tế và Sở Nội vụ phải thực hiện quy trình xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp và thoả thuận việc xếp lương đối với viên chức trình UBND tỉnh 

công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Y tế, 

thời gian này kéo dài gần 02 năm, đó là lý do vì sau các viên chức ngành y tế 

sau khi đã học nâng cao trình độ nhưng chưa được xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp kịp thời. 

2. Việc tính thời gian được hưởng lương mới sau khi được thăng 

hạn chức danh nghề nghiệp chưa phù hợp (tiền truy lĩnh cho những cán bộ 

được chuyển ngạch như vậy là không công bằng so với những gì họ bỏ ra phục 

vụ; s u khi được chuyển ngạch thì chỉ được truy lĩnh có 4 tháng lương tương 

ứng với hệ số ngạch mới như vậy thật quá bất công). 

Vấn đề này, Sở Y tế có ý kiến trả lời như sau: 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 

18/12/2012 của Bộ Nội vụ Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức: “Việc xếp lương đối với viên chức được bổ 

nhiệm vào chức danh nghề nghiệp sau khi trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Nội 

vụ”. 
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Căn cứ quy định tại Thông tư 02/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ 

Hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyên ngạch, chuyển loại công chức, 

viên chức thì thời gian hưởng lương mới được tính kể từ ngày có quyết định bổ 

nhiệm chức danh nghề nghiệp mới. 

Trên cơ sở các quy định trên, từ ngày 24/6 – 28/6/2019, Sở Y tế đã ban 

hành các Quyết định số 462 đến 490/QĐ-SYT về việc bổ nhiệm chức danh nghề 

nghiệp hạng III đối với viên chức Y tế, theo đó, thời gian được hưởng lương mới 

của các viên chức được thăng hạng chức danh nghề nghiệp được tính từ ngày 

01/3/2019. 

Như vậy, việc tính thời gian được hưởng lương mới sau khi được thăng 

hạn chức danh nghề nghiệp đối với các viên chức trong đợt vừa qua là phù hợp 

với quy định hiện hành. Do đó, việc người dân kiến nghị truy lãnh lương kể từ 

khi học xong (bằng cấp trình độ chuyên môn cao hơn) là không phù hợp với quy 

định trên. 

Sở Y tế xin thông báo đến người dân được biết và mong được sự chia sẽ 

của người dân đối với Tỉnh và sở, ngành liên quan./. 
 

 

Nơi nhận:                                                               GIÁM ĐỐC 
- TTr.Tỉnh ủy (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Đăng trên ĐDN BRVT (T/báo); 

- Cổng Thông tin điện tử SYT; 

- Văn Phòng SYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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