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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ Y TẾ - BỘ NỘI VỤ 
 

BỘ Y TẾ - BỘ NỘI VỤ ___________  

 
Số: 38/2011/TTLT-BYT-BNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________  

 Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2011
 

 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Hướng dẫn việc chuyển ngạch và xếp lương đối với 
viên chức hộ sinh 

 

Căn cứ 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 và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2006 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP; 

Căn cứ 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 và Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 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; 

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

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; 

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn việc chuyển ngạch và xếp lương đối với viên 
chức hộ sinh, cụ thể như sau: 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư liên tịch này hướng dẫn việc chuyển ngạch và xếp lương đối với 
viên chức vào ngạch viên chức hộ sinh quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BNV 
ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã số các ngạch 
viên chức hộ sinh (gọi tắt là Thông tư số 06/2011/TT-BNV) và Thông tư số 
12/2011/TT-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn 
nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh (gọi tắt là Thông tư số 12/2011/TT-BYT). 

2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với viên chức đang làm việc tại các đơn 
vị sự nghiệp y tế công lập. 
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 Điều 2. Nguyên tắc chuyển ngạch 

 1. Việc chuyển ngạch phải căn cứ vào chức trách, vị trí công tác và phù hợp 
với nhiệm vụ được giao của viên chức. 

2. Viên chức được chuyển ngạch phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn chuyên môn, 
nghiệp vụ của ngạch viên chức hộ sinh quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT. 

3. Khi chuyển vào ngạch viên chức hộ sinh không được kết hợp nâng bậc 
lương, nâng ngạch hoặc chuyển loại viên chức. 

Điều 3. Các trường hợp chuyển vào ngạch viên chức hộ sinh từ các ngạch 
viên chức hiện giữ  

 1. Chuyển vào ngạch hộ sinh (mã số ngạch 16.295) đối với viên chức hiện 
đang làm công tác hộ sinh, đang giữ ngạch nữ hộ sinh cao cấp có đủ các điều kiện 
và tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT. 

 2. Chuyển vào ngạch hộ sinh trung cấp (mã số ngạch 16.297) đối với viên 
chức hiện đang làm công tác hộ sinh, đang giữ ngạch nữ hộ sinh chính có đủ các 
điều kiện và tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT. 

3. Chuyển vào ngạch hộ sinh sơ cấp (mã số ngạch 16.298) đối với viên chức 
hiện đang làm công tác hộ sinh, đang giữ ngạch nữ hộ sinh có đủ các điều kiện và 
tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT. 

Điều 4. Cách xếp lương 

Việc xếp lương đối với viên chức được chuyển vào ngạch viên chức hộ sinh 
theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch này thực hiện theo quy định tại 
Khoản 2 Mục II 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, chuyển loại 
công chức, viên chức. 

 Điều 5. Tổ chức thực hiện  

1. Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng viên chức 
có trách nhiệm: 

a) Rà soát các vị trí việc làm của đơn vị, lập phương án chuyển ngạch và xếp 
lương đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý, gửi cơ quan quản lý cấp trên trực 
tiếp tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Quyết định chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức thuộc diện quản lý 
vào các ngạch theo thẩm quyền hoặc theo phân cấp, ủy quyền sau khi phương án 
chuyển ngạch viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc chuyển ngạch và 
xếp lương đối với viên chức hộ sinh; 
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b) Phê duyệt phương án chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức của các 
đơn vị thuộc phạm vi quản lý; giải quyết theo thẩm quyền những vướng mắc trong 
quá trình chuyển ngạch viên chức; 

c) Quyết định chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức thuộc diện quản lý 
theo thẩm quyền; 

d) Báo cáo kết quả chuyển ngạch viên chức hộ sinh thuộc phạm vi quản lý gửi 
Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

 Điều 6. Hiệu lực thi hành 

 Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2011. 

 Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương phản 
ánh về Bộ Y tế để phối hợp với Bộ Nội vụ xem xét, giải quyết./.  

  
KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 

THỨ TRƯỞNG 
 

Trần Anh Tuấn 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 
THỨ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Viết Tiến 

 


