
 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SNN-TTra 

V/v triển khai thi hành Thông tư quy 

định về giám định tư pháp trong lĩnh 

vực nông nghiệp và PTNT 

Nam Định, ngày      tháng 3 năm 2023 

   

 

  Kính gửi: 

          - Các phòng Sở, Thanh tra Sở; 

 - Văn phòng Điều phối Nông thôn mới; 

 - Các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Sở. 

 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 156/UBND-

VP3 ngày 13/3/2023 và Công văn số 1292/BNN-PC ngày 07/3/2023 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai thi hành Thông tư quy định về giám 

định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT; Sở Nông nghiệp và PTNT 

triển khai thực hiện như sau:  

 1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới  

 Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế của 

cơ quan, đơn vị, chủ động tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị Thông tư số 

20/2022/TT-BNNPTNT ngày 22/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy 

định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT. 

 2. Văn phòng Sở 

 Đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở toàn văn nội dung Thông 

tư số 20/2022/TT-BNNPTNT để cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu. 

3. Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan làm đầu 

mối tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý công tác giám định tư 

pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT; báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông 

nghiệp và PTNT theo quy định. 
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Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở 

triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Các đ/c Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTra. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Doãn Lâm 
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