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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày        tháng 10 năm 2020 

   
KẾ HOẠCH    

Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung  

một số điều của Luật Giám định tư pháp. 

 

Căn cứ Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giám định tư pháp (ban hành theo Quyết định số 1450/QĐ-TTg ngày 

24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nội dung của Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, phù hợp với điều kiện và 

tình hình thực tiễn của địa phương. 

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành; 

trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện. 

II. NỘI DUNG 

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung và việc thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Giám định tư pháp bằng hình thức phù hợp với 

những người làm công tác giám định, cán bộ quản lý công tác giám định tư 

pháp và người tiến hành tố tụng. 

- Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh. 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan 

- Thời gian thực hiện: Từ Quý 4/2020 

2. Rà soát các văn bản liên quan đến giám định tư pháp; đề xuất sửa 

đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp 

- Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh. 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan 

- Thời gian thực hiện: Từ Quý 1/2021 

3. Phân công đơn vị làm đầu mối trong việc quản lý chung công tác 

giám định tư pháp ở từng lĩnh vực giám định; đơn vị làm đầu mối tham 

mưu, thống kê về giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng 

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Các cơ 

quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp  
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- Thời gian thực hiện: Hàng năm 

4. Bồi dưỡng hoặc tập huấn về kiến thức pháp lý cho đội ngũ người 

làm giám định tư pháp. 

- Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh. 

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp, các sở, ngành có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm 

5. Kiểm tra, thanh tra tình hình tổ chức, hoạt động của tổ chức giám 

định tư pháp, người giám định tư pháp. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp kiểm tra, thanh tra tình hình, tổ chức 

hoạt động quản lý nhà nước ở địa phương; kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm 

về giám định tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương. Các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động giám 

định ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định, các sở, ngành, UBND các 

huyện và thành phố Nam Định có biện pháp triển khai thực hiện các nội dung 

trong Kế hoạch này phù hợp với điều kiện thực tế; tổng hợp, báo cáo kết quả triển 

khai thực hiện của địa phương, đơn vị gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp chung. 

2. Sở Tư pháp 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển 

khai các nội dung trong Kế hoạch này. 

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực 

hiện; tổng hợp kết quả chung của tỉnh trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp và 

các Bộ, ngành liên quan./.  

  
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phùng Hoan 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp; 
Để báo cáo 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 
Để phối hợp 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Website của tỉnh và STP; 

- Lưu: VP1, VP8. 
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