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- Tòa án nhân dân tối cao; 
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- Kiểm toán Nhà nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 
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Thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về 

công tác văn thư, lưu trữ trong phạm vi cả nước, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà 

nước hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành 

lưu trữ như sau: 

Theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Thông 

tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 về việc thực hiện chế độ bồi 

dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu 

tố nguy hiểm, độc hại, người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng 

hiện vật khi có đủ các điều kiện: “a) Làm các nghề, công việc thuộc danh 
mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, 
độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; b) 

Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố 
nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của 
Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm”. 

Theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Thông tư 

số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 ban hành danh mục nghề, công 

việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm, chức danh nghề “Trực tiếp làm hoạt động lưu trữ tại kho, phòng kho 
lưu trữ, xưởng kỹ thuật bảo quản” có điều kiện lao động loại IV; Mức bồi 

dưỡng là Mức 1 đối với Chỉ tiêu về môi trường lao động “có ít nhất 01 yếu tố 

nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép; trực tiếp tiếp xúc 

với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm”, Mức 2 đối với Chỉ tiêu về môi trường 

lao động “có ít nhất 02 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ 



sinh cho phép; có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn 

vệ sinh cho phép đồng thời trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền 

nhiễm”. Theo kết quả quan trắc môi trường lao động của Cục Văn thư và Lưu 

trữ nhà nước, Bộ Nội vụ, yếu tố vượt tiêu chuẩn cho phép là ánh sáng, khí 

CO2 (một số vị trí) và vi sinh vật. Tuy nhiên, theo văn bản số 2949/LĐTBXH-

ATLĐ ngày 19/7/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội “Đối với 

yếu tố ánh sáng và khí CO2 khả năng thực hiện ngay việc cải thiện điều kiện 

lao động để những chỉ số này đạt tiêu chuẩn cho phép là rất cao. Vì vậy, Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế thống nhất chỉ thực hiện bồi 

dưỡng hiện vật ở Mức 1 đối với chức danh nghề “Trực tiếp làm hoạt động lưu 
trữ tại kho, phòng kho lưu trữ, xưởng kỹ thuật bảo quản”.  

Như vậy, người lao động “Trực tiếp làm hoạt động lưu trữ tại kho, 

phòng kho lưu trữ, xưởng kỹ thuật bảo quản” được hưởng chế độ bồi dưỡng 

bằng hiện vật tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền tương ứng 

theo Mức 1: 10.000 đồng. 

Việc tổ chức bồi dưỡng hiện vật phải đảm bảo nguyên tắc quy định tại 

Điều 3, Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng 

hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, 

độc hại. 

Vậy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thông báo để Quý cơ quan biết 

và tổ chức triển khai, thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với công 

chức, viên chức ngành lưu trữ./. 
 

Nơi nhận: CỤC TRƯỞNG 
- Như trên; 

- Bộ Nội vụ (để báo cáo); 

- Bộ LĐ&TBXH (để biết); 

- Bộ Y tế (để biết);  

- Cục trưởng; 

- Các Phó Cục trưởng; 

- Website Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; 

- Các đơn vị thuộc Cục; 

- Lưu: VT, TCCB (02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Thanh Tùng 
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