
BO NQI VU CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

sá:O 3/2O2 1/TT-BNV Ha N6i, ngày 29thang S nám 2021 

THONG TV 
Sfra dôi, bô sung chex  dô nãng bc hro'ng thuong xuyên, nãng bc Iu'o'ng 

trtr&c thôi hn và chê do^ phi cp thâm niên vurqt khung di vó'i 
can b, cong chü'c, viên chfrc và ngirô'i lao dng 

Can thLu42t Can b6, cong ch&c ngày 13 tháng 11 nám 2008; 

Can cü'Lugt Viên chi'c ngày 15 tha'ng 11 nàm 2010; 

Can cá' Ludt tha ddi, bo^ sung m5t s dieu cza Ludt Can b, cOng chi'c 
và Ludt Viên chic ngày 25 thOng 11 nám 2019; 

Can cii' Nghj dinh so' 34/2017/ND-CP ngày 03 tháng 4 nám 2017 cia 
ChInh phz quy djnh chi'c nOng, nhim vy, quyn hn và co' cO'u td chi'c cia 
Bô Ni vy, 

COn cii' Nghj djnh so 204/2004/ND-CF ngày 14 thOng 12 nOm 2004 cia 
ChInh phi ye' ché' d6 tie'n lu'o'ng dO'i vó'i cOn b6, cOng chi'c, viên chik và lu'c 
lupng vi'! trang, 

COn cz Nghj djnh so 115/2020/ND-CF ngày 25 tháng 9 nOm 2020 cüa 
ChIn/i phü quy djnh ye' tuye'n dung, th dung và quOn lj viên chü'c; 

COn c&Nghj djnh so'' 138/2020/ND-CF ngày 27 thOng 11 nOm 2020 cz,'!a 
ChInh p/m quy djnh ye' tuye2n dung, si'!' dung và quOn lj cOng chi'c, 

Theo de' nghj cüa Vy tru'&ng Vy Tiê'n lu'o'ng; 

Bó trith'ng Bó NQi vy ban hành ThOng tu' tha do2i, bd sung ché' dç5 náng 
' bgc lu'ong thu'&ng xuyên, nOng bçc lutrng tru'àc thai hgn và chê d3 phy cap 

thOrn niên vu'çft khung dO'i vO'i cOn bô, cOng chi'c, viên cht'c và ngw&i lao dng. 

Diu 1. Sfra âôî, bô sung mt s diu vex  che cI nãng bc liro'ng 
thtrrng xuyên và nâng bc lirong trtr&c thô'i hin di v&i can b, cong 
chfrc, viên chtrc và ngtrô'i lao dng tai Thông fir so"  08/2013/TT-BNV 
ngày 31 tháng 7 Ham 2013 cüa B trtr&ng B Ni viii 

1. Sira di dim c khoãn 1 Diu 1 nhu sau: 

"Nhüng ngithi lam vic theo ch8 d6 hop dng lao dng trong Ca quan hành 
chInh và don vi s1r nghip Cong 1p có thóa thun trong ho,  dng lao dng xêp 
lucing theo Nghj djnh so 204/2004/ND-CP ngày 14 tháng 12 näm 2004 cüa 
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ChInh phü ve^ che^ Q tin luang di vó!i can b, cong chirc, viên chirc và hrc 
hxçng vu trang." 

2. Bo sung dim b khoán 1 Diu 2 nhu sau: 

"- Thii gian can b, cong chirc, viên chirc và nguôi lao dng tham gia phiic 
vi ti ngü theo Ludt Nghia vi quân sir." 

3. Bo sung dim c khoân 1 Diu 2 nhu sau: 

"- Thi gian tp sir (bao gm Ca trlx&ng hçp thrcyc hithng 100% müc 
lucing cüa ngch cong chtc, chirc danh nghe^ nghip viên chüc tp sir). 

- Thii gian can b, cOng chIrc, viên chIrc và nguii lao dng dào ngü trong 
qua trInh thirc hin nghia vçi quân sir ti ngü. 

- Thii gian thi:r thách di vâi can b, cong chirc, viên chirc và ngui lao 
ctng bj pht tü nhixng cho huâng an treo; trtthng hop thai gian thi:r thách It 
han th?ii gian bj kéo dài nâng bc ltrang thuing xuyên thi tInh theo thôi gian 
bj kéo dài nâng b.c h.rang thithng xuyên. 

- Thai gian nghi cong tác ch& dñ tui nghi hxu theo quy djnh hin hành 
cüa pháp lu.t." 

4. Süa di tiêu chun 1 dim a khoán 2 Diu 2 nhu sau: 

"Tiêu chu.n 1: Duçic cp có thâm quyên dánh giá và xp 1oi chétt hxçing 
a müc tü hoàn thành nhiêm vu tr('Y len;" 

5. Stra di khoàn 3 Diu 2 nhu sau: 

"Trong thai gian giü bc hrang hin hrang, nu can b, cOng chüc, vien 
chirc và ngrYi lao dng dã có thông báo hoc quyt djnh bAng van bàn cüa cp 
có thAm quyn là không hoàn thành nhim vu duçic giao hAng näm hoc bj k' 
lut mt trong các hInh thirc khin trách, cành cáo, giáng chü'c, cách chirc thI bj 
kéo dài thai gian tInh nâng bc krang thuang xuyên so vâi thai gian quy djnh 
ti Dim a Khoãn 1 Diéu nay nhu sau: 

a) Kéo dài 12 tháng di vâi các truang ho 

- Can b6 bj k lut each chüc; 

- Cong chüc bj k 1ut giáng chirc holic cách chüc; 

- Viên chirc và nguai lao dng bj k lut cách chirc. 

b) Kéo dài 06 tháng di vài các truang hop: 

- Can b, cOng chac và nguai lao dng bj k' 1ut khin trách hoc 
cânh cáo; 

-Vienchücbjk5'lutcánhcáo; 
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- Can b, cong chüc, viên chtrc và ngithi lao dng disc cp Co thAm 
quyn dánh giá va xp 1oi chat Iuqng & mirc không hoán thành nhim vii 
duçc giao hang näm; truOng hop trong thai gian gifT bc có 02 näm không 
lien tiêp không hoàn thành nhim vi thrqc giao thI mi nàm không hoàn 
thành thim vii di.i(ic giao bj kéo dài 06 tháng. 

c) Kéo dài 03 tháng di vi viên chi'rc bj k 1ut khin trách. 

d) Tru&ng hop vüa bj dánh giá và xp loai  chit luccng a mirc không hoàn 
thành nhim vii duçic giao v1ra bj k 1u.t thI thiii gian kéo dài nâng bc hwng 
thithng xuyên là thng các thai gian bj kéo dài quy djnh tai  các dim a, b va c 
khoân nay. 

d) Tnrng hop bj dánh giá và xp loai chit luçing a mixc không hoàn 
thành nhim vu do bj kS'  1ut (cüng mt hành vi vi phm) thI th'yi gian kéo dãi 
nâng bc h.rong thi.thng xuyên tInh theo hInh thirc k lut tuo'ng 1rng quy djnh tai 
dim a, b, c khoàn nay. 

e) Trii&ng hçTp can b, cong chirc, viên chirc và ngithi lao dng là dâng 
viên bj k lut Dáng: nu dã cO quyt djnh kS'  lust v hành chInh thI thrc 
hin kéo dài thtii gian nâng bc krcing thumg xuyên theo hInh thirc xü l kS' 
1ut hành chInh; nu không có quy& djnh k 1ut v8 hành chInh thI thirc hin 
kéo dài thai gian nâng bc hong thix&ng xuyên theo hInh thtrc xü l k' lut 
Dáng tuong irng vói các hInh thüc x1r l k 1Utt hành chInh quy djnh tai 
khoán nay" 

6. Sira dOi dim d khoàn 1 Diu 3 nhu sau: 

"d) Không thrc hin hai 1n lien tip nâng bc hang truó'c thai han  do 
1p thành tIch xut sc trong thrc hin nhim vi." 

7. Sira di diem b và dim c khoãn 3 Diu 4 nhu sau: 

"b) Quyt djnh hoc phân cp thm quyn quyt djnh nâng bc lixong 
thuang xuyên và nâng bc hang truóc thai han  di vâi can b, cong chtrc, 
viên chüc và nguai lao dng thuc thm quyn quân l (bao gm cà ngch 
chuyên viên cao cap và các ngch cong chirc, chac danh ngh8 nghip viên 
chirc tuong duong ngch chuyen vien cao cp). 

C) Vic quyt djnh nâng bc 1ucng thtrang xuyên và nâng bc hang 
truâc thai han  dôi vói các chüc danh thuc din B6 ChInh trj, Ban BI thu 
Trung trong Dàng, Uy ban Thu&ng vu Quc hi quán 1)2 thirc hin theo phân 
cap hiên hành." 

Diu 2. Sira dM, bô sung mt so quy djnh v ch do^ phii cp thâm 
niên vtrqt khung di vO'i can b, cong chfrc, viên chiIc ti Thông tu' so 
04/2005/TT-BNV ngày 05 thing 01 näm 2005 cüa B^ tru&ng B^ Ni viii 
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1. Bo sung dim 1.3 khoân 1 Miic I nhu sau: 

"NMng ngirii lam vic theo che^ do ho,  p dng lao dng trong ca quan hành 
chinh và don vi sr nghip cong l.p có thOa thun trong ho  p dng lao dng xp 
liiang theo Nghj djnh so 204/2004/ND-CP ngày 14 tháng 12 nàm 2004 cüa 
ChInh phü ve^ ch8 do^ tin liiang di vói can b, cong chüc, viên chüc và 1irc 
hrcmg vu trang (sau day gçi là ngui lao dng)." 

2. Süa di dim 1.3 khoàn 1 Muc III nhu sau: 

Can b, cong chirc, viên chrc và ngi.thi lao dng nu không hoàn thành 
nhim vi dixçc giao hang näm hoc bj k' lu.t mt trong các hInh thirc khiên 
trách, cânh cáo, giáng chic hoc cách chirc thi cir mi näm không hoàn thành 
nhim vi duqc giao hoc bj k lut thI thai gian de^ xét hu&ng ph%i cp thâm 
nien vi.rçit khung bj kéo dài thrçic xác djnh nhu các tmng hcip kéo dài thii 
gian nâng bc hrcing thu&ng xuyên quy djnh tai khoán 5 Diu 1 Thông tu nay. 

3. Bo sung cum ti'r "và ngl1ii lao dng" sau cum t& "can b, cong chirc, 
viên chüc" trong các quy djnh cüa Thông tu so 04/2005/TT-BNV ngày 05 
tháng 01 näm 2005 cüa B6 trithng B6 Ni vu hixàng dn thirc hin ch d 
phii cp thâm niên vixqt khung di vâi can b, cong chirc, viên chüc. 

Diu 3. Hiu 1urc vi trách nhim thi hành 

1. Thông tu nay có hiu hrc thi hành ké ti'r ngày 15 tháng 8 näm 2021. 

2. B6 tru&ng, Thu trithng ca quan ngang B, Thu tru&ng co quan thuc 
ChInh phi, Chü tch Uy ban nhân dan tinh, thành ph6 trirc thuc Trung ucmg 
và các th chirc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Thông tu nay.!. 

Noinhân: 
- Ban BI thu Trung uong Dáng; 
- ThO tu&ng, các Phó Thu Wang ChInh ph; 
- Cie B, cc' quan ngang B, cc quan thuc Chinh ph; 
- HDND, UBND các tinh, TP trurc thue TW; 
- Van phOng Trung hang và các Ban ctia Trung trcmg Dâng; 
- Van phOng Chü tich nu&c; 
- Van phOng Quoc hi; 
- Hi dông Dan tc và các Uy ban cüa QuOc hi; 
- TOa an nhân dan tOi cao; 
- Vién kiêrn sat nhân dan tôi cao; 
- Kiérn toán Nhà ni.ràc; 
- Uy ban Giám sat tài chinh Quoc gia; 
- UBTW Mt trn To quôc Vit Nam; 
- 

 

Cc quan TW cOa các doãn the; 
- 

 

B6 Ti.r pháp (Civic Kiêm tra van ban); 
- Cong báo; 
- Cong thông tin din tcr ChInh phü; 
- Cong thông tin din tCr B6 Nii vu; 
- BO tnthng và các Th(r trurang; 
- Cie dan vi thuc và trtxc thuOc  BO Nôi vu; 
- Lint: VT, Vu TL (15). 

Pham Thj Thanh Trà 






