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BỘ NỘI VỤ 

Số: 03/2008/TT-BNV  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2008  

THÔNG TƯ 

Hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi 

 đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu 

 
 

Căn cứ Khoản 3 Điều 27 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 

năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức 

trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; 

Căn cứ Điều 23 Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 

của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ 

quan Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;  

Để thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số l039/VPCP- 

TCCB ngày 19 tháng 02 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ hướng 

dẫn thực hiện việc xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên 

chức có thành tích, cống hiến trong quá trình công tác, tham gia công tác trước 

ngày 30 tháng 4 năm 1975 và đã có thông báo nghỉ hưu như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI 

1. Đối tượng áp dụng 

Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả cán bộ bầu cử thuộc diện xếp lương 

theo ngạch công chức) có quá trình cống hiến lâu dài, hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ, đã có thông báo nghỉ hưu và đang hưởng bậc lương cuối cùng hoặc đang 

hưởng bậc lương cuối cùng cộng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch chuyên 

viên và tương đương (nhóm A1), ngạch chuyên viên chính và tương đương 

(nhóm A2) theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 

năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và lực lượng vũ trang.  
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 2. Phạm vi áp dụng 

Việc thực hiện nâng ngạch đối với cán bộ, công chức viên chức nói tại khoản 

1 mục I Thông tư này được áp dụng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau:  

- Các cơ quan Nhà nước từ cấp huyện trở lên;  

- Các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; 

- Các Hội và tổ chức phi Chính phủ, được Nhà nước giao biên chế. 

3. Đối tượng không áp dụng  

a) Việc bổ nhiệm Thẩm phán, Kiểm sát viên, Kiểm toán viên, Giáo sư, Phó 

Giáo sư và việc xét chuyển loại công chức, viên chức từ loại B, loại C sang loại 

A (gồm nhóm A0 hoặc A1) và từ loại C sang loại B thực hiện theo quy định của 

các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

b) Cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí. 

c) Cán bộ, công chức, viện chức đã được nâng bậc lương trước thời hạn để 

nghỉ hưu. 

II. NGUYÊN TẮC VÀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN XÉT NÂNG NGẠCH 

1. Nguyên tắc xét nâng ngạch  

a) Bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, rõ ràng;  

b) Chỉ thực hiện đối với các ngạch trong cùng ngành chuyên môn nghiệp vụ 

và chỉ áp dụng nâng lên ngạch trên liền kề.  

c) Không kết hợp việc nâng nghạch với nâng bậc lương.  

2. Tiêu chuẩn và điều kiện xét nâng ngạch 

Cán bộ, công chức, viên chức quy định tại khoản 1 mục I Thông tư này được 

xét nâng ngạch khi có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau: 

a) Có cống hiến lâu dài cho sự nghiệp cách mạng, có thời gian công tác liên 

tục trong các cơ quan, tổ chức của Nhà nước, của Đảng, đoàn thể và lực lượng vũ 

trang (kể cả thanh niên xung phong) từ trước ngày 30 tháng 4 năm 1975;  

b) Trong quá trình công tác luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ được 

giao; không bị kỷ luật trong thời gian 10 năm cuối trước khi có thông báo nghỉ hưu;  

c) Đã có thông báo nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 143/2007/NĐ- 

CP ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ quy định về thủ tục thực hiện nghỉ 

hưu đối với cản bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu; 
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d) Về trình độ đào tạo: 

- Đối với các ngạch công chức phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên. 

- Đối với các ngạch viên chức phải đạt trình độ đào tạo quy định tại tiêu 

chuẩn chức danh ngạch; 

đ) Đang hưởng bậc lương cuối cùng hoặc đang hưởng bậc lương cuối cùng 

cộng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch hiện giữ. 

III. HỒ SƠ, TRÌNH TỰ VÀ THẨM QUYỀN XÉT NÂNG NGẠCH 

1. Hồ sơ xét nâng ngạch gồm: 

a) Đơn đề nghị xét nâng ngạch của cán bộ, công chức, viên chức (trong đó 

nêu quá trình công tác; những thành tích, cống hiến trong thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ); 

b)  Bản nhận xét quá trình công tác của người đứng đầu cơ quan sử dụng trực 

tiếp cán bộ, công chức, viên chức (có xác nhận không bị kỷ luật từ hình thức 

khiển trách trở lên trong thời gian 10 năm cuối trước khi có thông báo nghỉ hưu); 

c) Công văn đề nghị xét nâng ngạch đối với cán bộ, công chức, viên chức 

của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên 

chức (trong đó nêu rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của người được đề nghị nâng 

ngạch; chức vụ, chức danh, cơ quan, đơn vị đang công tác thời gian bắt đầu tham 

gia công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước; ngạch công chức 

hoặc ngạch viên chức đang giữ; thời gian giữ bậc lương cuối cùng trong ngạch 

hoặc % phụ cấp thâm niên vượt khung hiện hưởng; ngạch, bậc công chức hoặc 

ngạch, bậc viên chức đề nghị bổ nhiệm và xếp lương);  

d) Bản tóm tắt lý lịch, quá trình diễn biến lương và bản chụp Quyết định 

lương gần nhất; 

đ) Bản chụp bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học; các văn bằng, chứng 

chỉ có liên quan, thông báo nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức. 

2. Trình tự xét nâng ngạch: Căn cứ vào hồ sơ đề nghị xét nâng ngạch của 

cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, 

công chức, viên chức có văn bản đề nghị (kèm hồ sơ nâng ngạch) gửi cơ quan có 

thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức xem xét (Vụ Tổ chức cán bộ 

đối với Bộ, ngành hoặc Sở Nội vụ đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương). 
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3. Thẩm quyền xem xét, quyết định nâng ngạch  

a) Về việc bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính và tương đương:  

- Đối với cơ quan nhà nước: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương (sau đây gọi chung là Bộ, ngành và địa phương) căn cứ vào hồ sơ xét 

nâng ngạch, nếu nhất trí với đề nghị của cơ quan sử dụng cán bộ, công chức thì 

ra quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với cán bộ, công chức vào ngạch 

chuyên viên chính hoặc tương đương theo phân cấp hiện hành. 

- Đối với đơn vị sự nghiệp: Cơ quan, đơn vị được phân cấp thẩm quyền bổ 

nhiệm ngạch viên chức chuyên ngành tương đương ngạch chuyên viên chính căn 

cứ vào hồ sơ xét nâng ngạch; nếu nhất trí với đề nghị của cơ quan, đơn vị sử 

dụng viên chức thì có công văn báo cáo Bộ, ngành và địa phương xem xét, thống 

nhất ý kiến. Sau đó, cơ quan, đơn vị được phân cấp mới ra quyết định bổ nhiệm 

ngạch và xếp lương đối với viên chức được xét nâng ngạch. 

b) Về việc bổ nhiệm ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương: Cơ quan, 

đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức có văn bản đề nghị 

(có hồ sơ kèm theo) gửi về Bộ Nội vụ để xem xét, quyết định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, 

viên chức có trách nhiệm thực hiện đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, trình 

tự, thủ tục, thẩm quyền xét và quyết định nâng ngạch đối với cán bộ, công chức, 

viên chức đã có thông báo nghỉ hưu thuộc cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn tại 

Thông tư này. 

2. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, công 

chức, viên chức có trách nhiệm kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền những 

vướng mắc, khiếu nại, tố cáo trong việc xét nâng ngạch đối với cán bộ, công 

chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu theo quy định của pháp luật về khiếu 

nại, tố cáo. 

3. Người đứng đầu các Bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm báo cáo Bộ 

Nội vụ vào tháng 12 hàng năm kết quả thực hiện xét nâng ngạch đối với cán bộ, 

công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo hướng dẫn tại Thông tư này. 

4. Bộ Nội vụ kiểm tra việc nâng ngạch ở các Bộ, ngành và địa phương theo 

quy định tại Thông tư này; yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương huỷ bỏ quyết 
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định nâng ngạch đối với cán bộ, công chức, viên chức trái với các quy định tại 

Thông tư này và chịu trách nhiệm về hậu quả do việc ban hành quyết định nâng 

ngạch trái quy định. 

5. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương thực hiện thu bảo hiểm xã hội và tính hưởng quyền lợi bảo 

hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức được nâng ngạch và xếp lương 

theo đúng quy định. Nếu phát hiện việc nâng ngạch cho cán bộ, công chức, viên 

chức và xếp lương không đúng quy định thì Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

để Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, 

công chức, viên chức thực hiện theo đúng chế độ quy định, sau đó mới giải quyết 

các quyền lợi bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức (đồng thời 

gửi Bộ Nội vụ 01 bản để theo dõi). 

V. HIỆU LỰC THI HÀNH 

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

2. Thời điểm hưởng lương ở ngạch mới và để làm cơ sở tính lương hưu đối 

với cán bộ, công chức, viên chức được nâng ngạch theo hướng dẫn tại Thông tư 

này quy định trong Quyết định bổ nhiệm ngạch nhưng không sớm hơn thời điểm 

ra thông báo nghỉ hưu theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 143/2007/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu 

đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu. Việc xếp bậc và hệ số lương ở 

ngạch mới thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 

tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển 

ngạch và chuyển loại cán bộ, công chức, viên chức. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị của tổ 

Chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội đã có thông báo nghỉ hưu, đang xếp 

bậc lương cuối cùng hoặc đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung trong 

ngạch hiện giữ thực hiện việc xét nâng ngạch theo hướng dẫn của Ban Tổ chức 

Trung ương Đảng. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Nội 

vụ để nghiên cứu, giải quyết. 

BỘ TRƯỞNG 

(Đã ký) 

Trần Văn Tuấn 

Công ty 
kinh doanh 

quốc tế 


