
Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ 

về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 

 

Ngày 19/02/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 

14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.  

   

Theo đó, 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 12 tháng so với thời gian quy định. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên 

chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong danh sách trả lương của 

cơ quan, đơn vị. 

Bên cạnh đó, bổ sung đối tượng trong Bảng 2 “Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan 

nhà nước” như sau: 

Công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), bao gồm các ngạch công chức: Thống kê viên cao cấp; kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa; chấp hành viên cao cấp (thi hành án dân sự); thẩm tra viên cao cấp (thi hành án dân sự); kiểm tra viên cao cấp thuế. 

Công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), bao gồm các ngạch công chức: Thống kê viên chính; kiểm soát viên chính chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa; chấp hành viên trung cấp (thi hành án dân sự); thẩm tra viên chính (thi hành án dân sự); kiểm tra viên chính thuế; kiểm lâm viên chính. 

Công chức loại A1, bao gồm các ngạch công chức: Thống kê viên; kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa; kỹ thuật viên bảo quản; 

chấp hành viên sơ cấp (thi hành án dân sự); thẩm tra viên (thi hành án dân sự); thư ký thi hành án (dân sự); kiểm tra viên thuế, kiểm lâm 

viên. 

Công chức loại B, bao gồm các ngạch công chức: Thống kê viên trung cấp; kiểm soát viên trung cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa; thư ký 

trung cấp thi hành án (dân sự); kiểm tra viên trung cấp thuế, kiểm lâm viên trung cấp; kỹ thuật viên bảo quản trung cấp; thủ kho bảo quản. 

Công chức loại C, bao gồm ngạch công chức: Nhân viên bảo vệ kho dự trữ. 

Ngoài ra, Nghị định sửa đổi tên gọi “Ngạch viên chức” bằng “Chức danh nghề nghiệp viên chức” và bổ sung đối tượng áp dụng trong Bảng 

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

Bổ sung Bảng nâng lương đối với sĩ quan cấp tướng thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân tại Bảng 6 “Bảng nâng lương cấp bậc 

quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân”. Thời hạn nâng lương của cấp bậc quân hàm Thiếu tướng, Trung 

tướng, Thượng tướng, Đại tướng là 04 năm.  

 

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=28288

