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KẾ HOẠCH 
Về việc thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu 

quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 

Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt 
động giám định tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch 
thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp nhằm 
tạo chuyển biến căn bản, đột phá về chất lượng và hiệu quả hoạt động giám định 
tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động tố tụng, phòng, chống tội 
phạm, tham nhũng, đồng thời tạo động lực mới thúc đẩy xã hội hóa mạnh mẽ 
hoạt động giám định tư pháp. 

2. Yêu cầu 

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp gắn với thực 
hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp; 

- Đảm bảo tính khoa học, phù hợp thực tiễn, đồng bộ và khả thi, kế thừa 
và phát triển kết quả đã đạt được của Đề án giai đoạn 2010-2015, tận dụng tối đa 
kết quả và nguồn lực hiện có. 

- Bảo đảm sự tham gia phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, đơn vị trong 
tỉnh có liên quan; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp phù hợp với 
tình hình mới. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Củng cố, kiện toàn tổ chức giám định tư pháp 

a) Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức hoạt động của Trung tâm pháp y 
tỉnh; Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh; nâng cao chất lượng người 
giám định tư pháp; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ 
giám định. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế, Công an tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các sở, ngành có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2018, các năm tiếp theo. 

b) Rà soát, củng cố tổ chức hoạt động và đẩy mạnh xã hội hóa giám định 



 2

tư pháp lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng và các lĩnh vực khác theo quy 
định của Luật Giám định tư pháp; bảo đảm điều kiện để thực hiện xã hội hóa 
được các lĩnh vực này trên thực tế. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, ngành chuyên môn. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và các sở, ngành có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018, các năm tiếp theo. 

2. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp lý, nghiệp vụ giám 
định cho đội ngũ người giám định tư pháp và đội ngũ người tiến hành tố tụng 

a) Bồi dưỡng kiến thức pháp lý và nghiệp vụ giám định theo chương trình 
khung bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho đội ngũ người giám định tư pháp và đội 
ngũ người tiến hành tố tụng. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Sở, ngành chuyên môn quản lý lĩnh vực giám định tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

b) Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ giám định theo lĩnh vực chuyên môn 
cho đội ngũ người giám định tư pháp theo vụ việc của ngành. 

- Cơ quan chủ trì: Các Sở, ngành chuyên môn. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các sở, ngành có liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về 
giám định tư pháp 

a) Kiện toàn, đổi mới, nâng cao hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ thư ký 
giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động 
giám định tư pháp của tỉnh, phù hợp với tình hình mới.  

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018. 

b) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 
Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định 
250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo 
của Bộ Tư pháp về triển khai, thực hiện Đề án bằng các hình thức phù hợp (trên 
các phương tiện thông tin đại chúng; tờ rơi, tờ gấp pháp luật, pano, áp phích ...) 
cho cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lạng Sơn, Đài 
phát thanh, truyền hình và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 
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- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018 và các năm tiếp theo. 

c) Tăng cường kiểm tra, thanh tra tình hình tổ chức, hoạt động giám định 
tư pháp, việc thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành quản lý công tác giám định. 

- Cơ quan chủ trì:  

+ Sở Tư pháp kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước và 
nội dung khác có liên quan về giám định tư pháp tại các sở, ngành chuyên môn 
quản lý lĩnh vực giám định tư pháp trên địa bàn. 

+ Các sở, ngành chuyên môn quản lý lĩnh vực giám định tư pháp kiểm tra 
tình hình tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp ở lĩnh vực thuộc thẩm 
quyền quản lý. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch được bố trí từ ngân sách 
của Nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo 
quy định của pháp luật. 

Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định 
trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán và sắp xếp, bố trí kinh phí bảo đảm 
việc triển khai thực hiện.  

Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí được thực hiện theo 
quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện 
Kế hoạch; giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp và báo cáo 
kết quả việc thực hiện Kế hoạch; tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh điều 
chỉnh, bổ sung Kế hoạch. 

b) Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động giám định 
tư pháp tại tỉnh; chủ trì việc tham mưu, đề xuất các biện pháp tăng cường hiệu 
quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. 

2. Trách nhiệm của Sở Y tế 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. 

b) Rà soát, kiện toàn đội ngũ giám định viên pháp y; bảo đảm cơ sở vật 
chất, phương tiện cần thiết đáp ứng hoạt động của Trung tâm pháp y tỉnh. 

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và sở, ngành liên quan, xây dựng 
chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giám định tư 
pháp, kiến thức pháp luật cho đội ngũ giám định viên pháp y và người giám định 



 4

tư pháp theo vụ việc của ngành. 

3. Trách nhiệm của Công an tỉnh 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. 

b) Kiện toàn tổ chức, tăng cường đội ngũ giám định viên tư pháp; đảm 
bảo cơ sở vật chất, phương tiện cần thiết cho hoạt động giám định kỹ thuật hình 
sự của Phòng Kỹ thuật hình sự. 

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng chương trình, kế hoạch đào 
tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giám định tư pháp; kiến thức pháp luật 
cho các giám định viên tư pháp thuộc lĩnh vực mình quản lý. 

4. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

Tham mưu giúp UBND tỉnh cân đối kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy 
định của Luật ngân sách; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí 
theo quy định của pháp luật hiện hành. 

5. Trách nhiệm của các Sở chuyên môn quản lý về lĩnh vực giám định 
tư pháp 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. 

b) Rà soát, kiện toàn, tăng cường số lượng, chất lượng đội ngũ giám định 
tư pháp theo vụ việc trong ngành, lĩnh vực quản lý. 

c) Tạo điều kiện về tổ chức, phòng làm việc, phương tiện và trang thiết bị 
để người giám định tư pháp theo vụ việc thực hiện tốt công tác giám định tư 
pháp. Đảm bảo điều kiện lưu giữ, bảo quản hồ sơ giám định do người giám định 
tư pháp thuộc tổ chức mình thực hiện theo đúng quy định pháp luật. 

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc bồi dưỡng chuyên môn, 
nghiệp vụ về giám định tư pháp; kiến thức pháp luật cho người giám định tư 
pháp theo vụ việc thuộc lĩnh vực mình quản lý.  

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc phát 
sinh, đề nghị các Sở, ngành và tổ chức có liên quan báo cáo UBND tỉnh (thông 
qua Sở Tư pháp tổng hợp) để xem xét, giải quyết./.  

 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp; 
- TT.Tỉnh uỷ; 
- TT.HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh 
Các phòng: NC, TH, KGVX, TT THCB; 
- Lưu: VT, NC (HTMĐ) 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
Nguyễn Long Hải 
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