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DỤNG VÀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP. 

1. BÁC SỸ ( HẠNG III) 

Theo Thông tư 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 (Điều 6. Bác sĩ 

(hạng III) – Mã số: V.08.01.03), Theo Thông tư 03/2022/TT-BYT ngày 

26/4/2022 về sửa đổi bổ sung một số điều quy định về tiêu chuẩn CDNN viên 

chức chuyên ngành y tế. 

 Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc 

sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu 

số theo yêu cầu của vị trí việc làm.” 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 



a) Tốt nghiệp bác sĩ trở lên (trừ bác sĩ chuyên ngành y học dự phòng); 

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có 

chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh bác sĩ).” 

2.  DƯỢC SỸ (HẠNG III) 

Theo Thông tư số  27//2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 ( Điều 6. 

Dược sĩ - Mã số: V.08.08.22) , Theo Thông tư 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 

về sửa đổi bổ sung một số điều quy định về tiêu chuẩn CDNN viên chức chuyên 

ngành y tế. 

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.” 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

a) Tốt nghiệp đại học dược trở lên; 

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược hoặc có 

chứng chỉ hành nghề dược.  

3. DƯỢC HẠNG IV 

Theo Thông tư số  27//2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 ( Điều 7. 

Dược hạng IV - Mã số: V.08.08.23), Theo Thông tư 03/2022/TT-BYT ngày 

26/4/2022 về sửa đổi bổ sung một số điều quy định về tiêu chuẩn CDNN viên 

chức chuyên ngành y tế. 

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.” 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

  a) Tốt nghiệp cao đẳng dược trở lên; 

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược hoặc 

có chứng chỉ hành nghề dược (dùng cho các hạng chức danh dược).” 

4. KỸ THUẬT Y HẠNG III 

Theo Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 ( Điều 11. Kỹ 

thuật y hạng III -Mã số: V.08.07.18), Theo Thông tư 03/2022/TT-BYT ngày 

26/4/2022 về sửa đổi bổ sung một số điều quy định về tiêu chuẩn CDNN viên 

chức chuyên ngành y tế. 

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.” 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

 a) Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học; 



  b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y 

hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh 

kỹ thuật y).” 

 5. KỸ THUẬT Y HẠNG IV 

Theo Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 ( Điều 12. Kỹ 

thuật y hạng IV -Mã số: V.08.07.19), Theo Thông tư 03/2022/TT-BYT ngày 

26/4/2022 về sửa đổi bổ sung một số điều quy định về tiêu chuẩn CDNN viên 

chức chuyên ngành y tế. 

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.” 

  Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

 a) Tốt nghiệp cao đẳng Kỹ thuật y học 

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y 

hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh 

kỹ thuật y).” 

  

6. ĐIỀU DƯỠNG HẠNG III 

Theo Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 ( Điều 5. Điều 

dưỡng hạng III -Mã số: V.08.05.12), Theo Thông tư 03/2022/TT-BYT ngày 

26/4/2022 về sửa đổi bổ sung một số điều quy định về tiêu chuẩn CDNN viên 

chức chuyên ngành y tế. 

 Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.” 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

 a) Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành điều dưỡng; 

 b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng 

hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  

 

7. ĐIỀU DƯỠNG HẠNG IV 

Theo Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015  ( Điều 6. Điều 

dưỡng hạng IV – Mã số: V.08.05.13), Theo Thông tư 03/2022/TT-BYT ngày 

26/4/2022 về sửa đổi bổ sung một số điều quy định về tiêu chuẩn CDNN viên 

chức chuyên ngành y tế. 

 Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.” 



Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

a) Tốt nghiệp cao đẳng Điều dưỡng. 

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng).” 

8. HỘ SINH HẠNG IV 

Theo Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 ( Điều 9. Hộ 

sinh hạng IV - Mã số:V.08.06.16), Theo Thông tư 03/2022/TT-BYT ngày 

26/4/2022 về sửa đổi bổ sung một số điều quy định về tiêu chuẩn CDNN viên 

chức chuyên ngành y tế. 

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.” 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

a) Tốt nghiệp cao đẳng Hộ sinh. 

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh 

hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh 

hộ sinh).” 

9. KẾ TOÁN VIÊN 

Theo Thông tư 77/2019/TT-BNV ngày 11/11/2019 ( Điều 7. Kế toán viên 

(mã số 06.031) 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

 a) Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán trở lên; 

 b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên; 

 c) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thẩm 

quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số; 

d) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc 

chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương. 

10. KẾ TOÁN VIÊN TRUNG CẤP  

Theo Thông tư 77/2010/TT-BNV ngày 11/11/2019 Điều 8 . Kế toán viên 

trung cấp (mã số 06.032) 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

 a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành tài chính kế toán; 

 b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên; 



 c) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thẩm 

quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số; 

d) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc 

chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương. 

11.  KỸ SƯ (HẠNG III) 

Theo Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ( Điều 10. Kỹ sư 

(hạng III) - Mã số: V.05.02.07) 

  Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

 a) Có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ; 

 b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin. 

12.  Y TẾ CÔNG CỘNG (HẠNG III) 

Theo Thông tư  số 11/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 ( Điều 6. Y 

tế công cộng (hạng III) - Mã số: V.08.04.10), Theo Thông tư 03/2022/TT-BYT 

ngày 26/4/2022 về sửa đổi bổ sung một số điều quy định về tiêu chuẩn CDNN 

viên chức chuyên ngành y tế. 

 Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.” 

 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

 a) Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành y tế công cộng hoặc bác sĩ trở lên 

chuyên ngành y học dự phòng; 

 b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công 

cộng  

13.  CHUYÊN VIÊN 

Theo Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 ( Điều 7. Ngạch 

chuyên viên 01.003 ) 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-viet-nam-220349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-viet-nam-220349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx


 a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với 

ngành, lĩnh vực công tác; 

 b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; 

c) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở 

trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được 

tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu 

cầu của vị trí việc làm 

14. CÔNG TÁC XÃ HỘI VIÊN (HẠNG III) 

 Theo Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT- BLĐTBXH-BNV ngày 

19/8/2015 (  Điều 5. Công tác xã hội viên (hạng III) - Mã số: V.09.04.02) 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

 a) Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành công tác xã hội, xã hội 

học, tâm lý học, giáo dục đặc biệt hoặc các chuyên ngành khoa học xã hội phù hợp 

với nhiệm vụ công tác xã hội. Trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên ngành khoa 

học xã hội khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội theo 

chương trình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; 

 b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

 c) Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại 

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 

 d) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công tác xã hội 

viên (hạng III). 

15. DINH DƯỠNG (HẠNG III) THEO THÔNG TƯ số 28/2015/TTLT – 

BYT – BNV ngày 07/10/2015 mã số V.08.09.25, Theo Thông tư 03/2022/TT-

BYT ngày 26/4/2022 về sửa đổi bổ sung một số điều quy định về tiêu chuẩn 

CDNN viên chức chuyên ngành y tế. 

 Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc 

sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu 

số theo yêu cầu của vị trí việc làm.” 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

 a) Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành dinh dưỡng; 

 b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng 

(dùng cho các hạng chức danh dinh dưỡng).” 

 


