
 
2 CÔNG BÁO/Số 743 + 744/Ngày 09-8-2014 
  

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

BỘ TÀI NGUYÊN  
VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số: 41/2014/TT-BTNMT  

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

Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động  
và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc  

tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước 
 

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; 

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; đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 
năm 2009, Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 và Nghị định 
số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định chế độ phụ 

cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với 
viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và 

phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức (kể cả những người trong thời gian 
tập sự, thử việc) quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước. 

Điều 2. Mức phụ cấp và đối tượng áp dụng 
1. Phụ cấp trách nhiệm công việc 
Áp dụng hệ số 0,2 mức lương cơ sở đối với: 
a) Trưởng nhóm (hoặc tổ trưởng) quan trắc tài nguyên môi trường; 
b) Đội trưởng (hoặc tổ trưởng) đội khoan tài nguyên nước;  
c) Đội trưởng (hoặc tổ trưởng) tổ điều tra cơ bản tài nguyên nước; 
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2. Phụ cấp lưu động 
Áp dụng hệ số 0,4 mức lương cơ sở đối với viên chức trực tiếp quan trắc tài 

nguyên môi trường; thực hiện nhiệm vụ điều tra cơ bản tài nguyên nước. 
3. Phụ cấp độc hại, nguy hiểm 
Áp dụng hệ số 0,1 mức lương cơ sở đối với: 
a) Viên chức trực tiếp quan trắc tài nguyên môi trường; 
b) Viên chức trực tiếp làm công việc phân tích mẫu cơ lý đất, cơ lý đá, cơ lý 

nước; đo địa vật lý về tài nguyên nước; 
Điều 3. Kinh phí và cách chi trả các chế độ phụ cấp  
Nguồn kinh phí và cách chi trả các chế độ phụ cấp nêu trên thực hiện như sau: 
1. Đối với phụ cấp trách nhiệm công việc thực hiện theo quy định tại Thông tư 

số 05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng 
dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, 
viên chức. 

2. Đối với phụ cấp lưu động thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2005/ 
TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực 
hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

3. Đối với chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm thực hiện theo quy định tại Thông tư 
số 07/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công 
chức, viên chức. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2014.  
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 
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