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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 
 

Số: 01/2014/QĐ-TTg  

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

 
Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2014 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp 
 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012; 
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; 
Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chế độ bồi dưỡng giám định 

tư pháp. 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc hưởng lương 

từ ngân sách nhà nước thực hiện giám định tư pháp. 
2. Người giúp việc cho người giám định tư pháp hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước, bao gồm: Trợ lý; kỹ thuật viên; y công; cán bộ kỹ thuật hình sự trong trường 
hợp tham gia khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi; những người khác hỗ 
trợ cho người giám định tư pháp và tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện giám 
định do thủ trưởng tổ chức được trưng cầu giám định phân công hoặc do người 
giám định tư pháp chịu trách nhiệm điều phối việc thực hiện giám định chỉ định.  

3. Điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền giao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp 
khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi. 

Điều 2. Chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp theo ngày công 
1. Chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp theo ngày công được áp dụng đối với 

việc giám định tư pháp trong các lĩnh vực: Pháp y về độc chất, tổ chức học, sinh 
học, giám định trên hồ sơ; pháp y tâm thần; kỹ thuật hình sự; tài chính; ngân hàng; 
văn hóa; xây dựng; tài nguyên và môi trường; thông tin và truyền thông; nông - 
lâm - ngư nghiệp và các lĩnh vực khác.  

2. Mức bồi dưỡng giám định tư pháp một ngày công đối với một người làm 
giám định quy định tại Khoản 1 Điều này được quy định như sau:  
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a) Mức 150.000 đồng áp dụng đối với việc giám định không thuộc trường hợp 
quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản này; 

b) Mức 300.000 đồng áp dụng đối với việc giám định phải tiếp xúc với đối 
tượng giám định mang nguồn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hoặc phải giám định 
trong khu vực đang có dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thuộc nhóm B quy định 
tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm; hoặc phải thực 
hiện giám định trong môi trường bị ô nhiễm nhưng không thuộc trường hợp quy 
định tại Điểm c Khoản này;  

c) Mức 500.000 đồng áp dụng đối với việc giám định phải tiếp xúc với đối 
tượng giám định nhiễm HIV/AIDS, mang nguồn bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy 
hiểm hoặc phải thực hiện giám định trong khu vực đang có dịch bệnh truyền nhiễm 
đặc biệt nguy hiểm thuộc nhóm A quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 Luật phòng, 
chống bệnh truyền nhiễm; hoặc phải tiếp xúc với chất phóng xạ theo quy định của 
Bộ Khoa học và Công nghệ, hóa chất nguy hiểm thuộc danh mục hóa chất ban 
hành kèm theo Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chi tiết và những hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất, 
Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 
(sau đây viết chung là Nghị định số 108/2008/NĐ-CP và Nghị định số 26/2011/ 
NĐ-CP) và chất độc hại, nguy hiểm khác theo quy định của pháp luật có liên quan.  

3. Ngày công thực hiện giám định tư pháp được tính là 8 giờ thực hiện giám 
định. Số tiền bồi dưỡng cho một việc giám định được tính như sau:  

Số giờ giám định x mức bồi dưỡng một ngày công 
Số tiền bồi dưỡng = 

8 giờ 

Thời gian, khối lượng công việc cần thiết cho việc thực hiện giám định theo 
quy trình thực hiện giám định chuẩn của từng lĩnh vực do Bộ, cơ quan ngang Bộ 
quản lý về lĩnh vực giám định tư pháp quy định.  

4. Trường hợp thời gian thực hiện giám định vượt quá 8 giờ/ngày thì tổng thời 
gian làm giám định tăng thêm không vượt quá 300 giờ/năm. 

5. Trường hợp phải thực hiện giám định tư pháp vào ngày nghỉ hằng tuần thì 
mức bồi dưỡng được tính bằng 02 lần mức bồi dưỡng giám định tư pháp tương 
ứng quy định tại Khoản 2 Điều này.  

Trường hợp phải thực hiện giám định tư pháp vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có 
hưởng lương theo quy định thì mức bồi dưỡng được tính bằng 03 lần mức bồi 
dưỡng giám định tư pháp tương ứng quy định tại Khoản 2 Điều này. 
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Điều 3. Chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp theo vụ việc 
1. Chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp theo vụ việc được thực hiện đối với 

việc giám định trên người sống và trên tử thi trong lĩnh vực pháp y.  
2. Mức bồi dưỡng cho một người thực hiện giám định trên người sống được 

quy định như sau: 
a) Mức 160.000 đồng/nội dung yêu cầu giám định đối với khám chuyên khoa 

sâu ở các chuyên khoa; 
b) Mức 200.000 đồng/nội dung yêu cầu giám định đối với khám tổng quát; 
c) Mức 300.000 đồng/nội dung yêu cầu giám định đối với trường hợp hội chẩn 

chuyên môn sâu do người giám định tư pháp là chuyên gia ở các chuyên khoa 
thực hiện. 

3. Mức bồi dưỡng cho một người thực hiện giám định tử thi mà không mổ tử 
thi và tử thi không được bảo quản theo đúng quy chuẩn hoặc ở trạng thái thối rữa 
tự nhiên được quy định như sau: 

a) Mức 600.000 đồng/tử thi đối với người chết trong vòng 48 giờ;  
b) Mức 800.000 đồng/tử thi đối với người chết ngoài 48 giờ đến 7 ngày; 
c) Mức 1.000.000 đồng/tử thi đối với người chết quá 7 ngày. 
4. Mức bồi dưỡng cho một người thực hiện giám định mổ tử thi mà tử thi 

không được bảo quản theo đúng quy chuẩn hoặc ở trạng thái thối rữa tự nhiên 
được quy định như sau: 

a) Mức 1.500.000 đồng/tử thi đối với người chết trong vòng 48 giờ; 
b) Mức 2.500.000 đồng/tử thi đối với người chết ngoài 48 giờ đến 7 ngày; 
c) Mức 3.000.000 đồng/tử thi đối với người chết quá 7 ngày; 
d) Mức 4.500.000 đồng/tử thi đối với người chết quá 7 ngày và phải khai quật. 
5. Trong trường hợp tử thi được bảo quản theo đúng quy chuẩn do Bộ Y tế ban 

hành thì người giám định tư pháp được hưởng 75% mức bồi dưỡng giám định 
tương ứng quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này. 

6. Khi thực hiện giám định pháp y về tử thi quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 
Điều này mà đối tượng giám định bị nhiễm HIV/AIDS, mang nguồn bệnh truyền 
nhiễm đặc biệt nguy hiểm hoặc phải thực hiện giám định trong khu vực đang có 
dịch bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, nguy hiểm thuộc nhóm A, nhóm B 
quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 3 Luật phòng, chống bệnh truyền 
nhiễm; hoặc phải tiếp xúc với chất phóng xạ theo quy định của Bộ Khoa học và 
Công nghệ, hóa chất nguy hiểm thuộc danh mục hóa chất ban hành kèm theo Nghị 
định số 108/2008/NĐ-CP và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP, chất độc hại, nguy 
hiểm khác theo quy định của pháp luật có liên quan thì áp dụng mức bồi dưỡng 
tương ứng quy định tại Điểm c Khoản 3 hoặc Điểm d Khoản 4 Điều này. 
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7. Mức bồi dưỡng cho một người thực hiện giám định hài cốt được quy định 
như sau: 

a) Mức 3.000.000 đồng/hài cốt; 
b) Mức 4.000.000 đồng/hài cốt trong trường hợp phải thực hiện giám định 

trong khu vực đang có dịch bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, nguy hiểm 
thuộc nhóm A, nhóm B quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 3 của Luật 
phòng, chống bệnh truyền nhiễm; hoặc phải tiếp xúc với chất phóng xạ theo quy 
định của Bộ Khoa học và Công nghệ, hóa chất nguy hiểm thuộc danh mục hóa chất 
ban hành kèm theo Nghị định số 108/2008/NĐ-CP và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP, 
chất độc hại, nguy hiểm khác theo quy định của pháp luật có liên quan.  

Điều 4. Mức bồi dưỡng đối với người giúp việc cho người giám định tư 
pháp; người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ khi giám 
định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi 

1. Người giúp việc cho người giám định tư pháp được quy định tại Khoản 2 
Điều 1 Quyết định này được hưởng bằng 70% mức bồi dưỡng mà người giám định 
tư pháp được hưởng. 

2. Điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán được quy định tại Khoản 3 Điều 1 
Quyết định này được hưởng bằng 30% mức bồi dưỡng mà người giám định tư 
pháp được hưởng. 

Điều 5. Nguồn kinh phí và nguyên tắc chi trả tiền bồi dưỡng giám định 
tư pháp 

1. Kinh phí chi trả bồi dưỡng giám định tư pháp đối với các vụ án hình sự hoặc 
vụ việc giám định do cơ quan điều tra có thẩm quyền trưng cầu do ngân sách nhà 
nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán kinh phí hằng năm của cơ quan tiến 
hành tố tụng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.  

Hằng năm, cơ quan tiến hành tố tụng phải lập dự toán và đề nghị cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt và cấp phát kinh phí bảo đảm chi trả bồi dưỡng giám định tư 
pháp. Việc sử dụng kinh phí chi trả bồi dưỡng giám định tư pháp phải được thực 
hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Kinh phí chi trả bồi dưỡng giám định tư pháp đối với các vụ việc dân sự, vụ 
án hành chính mà do cơ quan tiến hành tố tụng trưng cầu theo yêu cầu của đương 
sự do đương sự chi trả theo quy định của pháp luật về tố tụng, chi phí giám định, 
định giá trong tố tụng. 

3. Cơ quan trưng cầu giám định có trách nhiệm tạm ứng tiền bồi dưỡng giám 
định khi trưng cầu giám định và phải thanh toán tiền bồi dưỡng giám định cho tổ 
chức, cá nhân thực hiện giám định khi nhận kết luận giám định.  
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Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan  
1. Bộ Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện chế độ 

bồi dưỡng giám định tư pháp ở các Bộ, ngành và địa phương; chủ trì, phối hợp với 
Bộ Tài chính, Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan kiểm tra việc triển khai thực 
hiện chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp; sơ kết, tổng kết và báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ. 

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý về lĩnh vực giám định tư pháp chủ trì, 
phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, quy định áp dụng 
đối với từng loại việc giám định và xác định thời gian, số người làm giám định đối 
với từng loại việc giám định ở lĩnh vực giám định do Bộ, ngành mình quản lý; tổ 
chức thực hiện, kiểm tra về tình hình thực hiện chế độ bồi dưỡng giám định tư 
pháp ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành mình và hàng năm gửi 
báo cáo về Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

3. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan 
quy định về thành phần, số lượng người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
phân công thực hiện nhiệm vụ trong thời gian thực hiện giám định đối với trường 
hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi quy định tại Khoản 3 Điều 1 
Quyết định này. 

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành 
liên quan hướng dẫn về căn cứ, thủ tục lập dự toán, cấp phát, quản lý, sử dụng kinh 
phí chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng; 
hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ thanh toán chế độ bồi dưỡng giám định tư 
pháp theo quy định của Quyết định này; chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các 
Bộ, ngành liên quan kiểm tra tình hình dự toán, cấp phát, quản lý và sử dụng kinh 
phí chi trả chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp ở các Bộ, ngành và địa phương.  

5. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cơ quan liên quan có trách nhiệm lập dự 
toán, đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, cấp phát và bảo đảm 
kinh phí chi trả chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp do các cơ quan tiến hành tố 
tụng thuộc ngành mình trưng cầu. 

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm 
tổ chức thực hiện, kiểm tra tình hình thực hiện chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp 
ở địa phương mình và hàng năm báo cáo Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ. 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2014.  
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2. Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng 
chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp hết hiệu lực thi 
hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. 

Điều 8. Trách nhiệm thi hành 
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ 
trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
THỦ TƯỚNG 

 
Nguyễn Tấn Dũng 

 
 


