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TỜ TRÌNH 

Đề nghị ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành 

Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp  

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

 Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế 

phối hợp trong quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum, như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Ngày 30 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 

12/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước 

về Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Quyết định này được xây 

dựng trên cơ sở Luật Giám định tư pháp năm 2012. Trong quá trình thực hiện 

Quyết định này công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số 

hiệu quả nhất định.  

Tuy nhiên, ngày 10 tháng 6 năm 2020, Quốc hội khóa 14 đã thông qua 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, có hiệu lực vào 

ngày 01 tháng 01 năm 2021. Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giám định tư pháp đã sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Giám định tư 

pháp năm 2012 về căn cứ, cách thức trưng cầu giám định; căn cứ, cách thức 

đánh giá, sử dụng kết luận giám định tư pháp; bổ sung quy định về trách nhiệm 

của cơ quan trưng cầu giám định, cơ quan thực hiện giám định; bổ sung quy 

định về trách nhiệm phối hợp trong tiếp nhận trưng cầu và thực hiện giám định ở 

cấp Trung ương và cấp tỉnh, quy định về thời hạn giám định; xác định rõ trách 

nhiệm của các bộ, ngành chủ quản và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc phát 

triển, bảo đảm số lượng, chất lượng của người làm giám định; bổ sung quy định 

việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp khi bổ nhiệm, miễn nhiệm giám 

định viên tư pháp; sửa đổi về việc công nhận và đăng tải danh sách người giám 

định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc... 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, Sở Tư pháp đã có Báo cáo 

số 92/BC-STP ngày 27 tháng 4 năm 2021 về việc kết quả tự kiểm tra, rà soát các 

văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh 
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ban hành quy định về công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở 

kiểm tra, rà soát, Sở Tư pháp kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản 

sửa đổi, bổ sung, thay thế Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND nêu trên. Ủy ban 

nhân dân tỉnh đã thống nhất với kiến nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 

1408/UBND-NC ngày 05 tháng 5 năm 2021 về việc kiểm tra, rà soát văn bản do 

Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến công tác 

Giám định tư pháp. 

Từ những nội dung trên thì việc ban hành Quyết định của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về công tác 

giám định tư pháp là cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN 

1. Mục đích 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác Giám định tư 

pháp; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc phối hợp 

triển khai pháp luật về giám định tư pháp. 

Triển khai đúng quy định của Luật Giám định tư pháp năm 2012 (đã được 

sửa đổi, bổ sung năm 2020). 

Giải quyết các vụ việc trưng cầu giám định tư pháp trong các vụ án hình 

sự được nhanh chóng, góp phần thúc đẩy công tác phòng, chống tội phạm trên 

địa bàn tỉnh. 

2. Quan điểm xây dựng văn bản 

Tuân thủ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2020  và các văn bản có liên quan; Luật Giám định tư pháp năm 2012 (đã được 

sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Kế thừa các quy 

định của Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh đang còn phù hợp. 

Các nội dung trong Quyết định phù hợp với các quy định của tỉnh; phù 

hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương xây dựng, Sở Tư pháp 

xây dựng Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy 

chế phối hợp trong quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum và gửi lấy kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Dự thảo 

cũng đã được gửi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh 

để lấy ý kiến Nhân dân, ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn 

bản.  
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Sau khi các cơ quan có liên quan tham gia ý kiến, Sở Tư pháp tiếp tục 

chỉnh sửa Dự thảo; tiến hành thành lập Hội đồng thẩm định văn bản quy phạm 

pháp luật; Hội đồng đã tiến hành thẩm định và kết luận dự thảo đủ điều kiện 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

Từ những ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Sở Tư 

pháp chỉnh sửa, tổng hợp, hoàn thiện dự thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành. 

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN 

BẢN 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định về nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp 

giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động giám định tư 

pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Những nội dung khác liên quan đến hoạt động 

giám định tư pháp không quy định tại Quy chế này được thực hiện theo các quy 

định của pháp luật hiện hành. 

2. Đối tượng áp dụng 

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý lĩnh vực 

giám định tư pháp; Các cơ quan tiến hành tố tụng; người tiến hành tố tụng; Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; Các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO 

1. Dự thảo Quyết định, gồm: 3 Điều. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà 

nước về công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Điều 2. Quy định ngày có hiệu lực thi hành; Quyết định này thay thế 

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về Giám 

định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Điều 3. Quy định các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành. 

2. Dự thảo Quy chế kèm theo gồm: 03 (ba) chương, 14 Điều, cụ thể: 

Chương I (từ Điều 1 đến Điều 5): Quy định chung 

Chương II (từ Điều 6 đến Điều 12): Quy định nội dung phối hợp và trách 

nhiệm của các cơ quan có liên quan. 
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Chương III (từ Điều 13 đến Điều 14): Quy định tổ chức thực hiện. 

Sở Tư pháp xin kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

(Xin gửi kèm theo: Các tài liệu có liên quan) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, HC&BTTP Đ.B.Đông 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Minh Thắng 
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