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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1234/UBND-NC 
V/v rà soát danh sách tổ chức, cá 

nhân giám định tư pháp 

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 12 năm 2018 

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp 

Thực hiện quy định tại các Điều 9, Điều 10 Điều 20 Luật Giám định tư 
pháp và Điều 23, Điều 24 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giám định tư pháp, tỉnh Lạng Sơn đã 
rà soát, điều chỉnh danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp, kết quả cụ thể 
như sau: 

1. Kết quả rà soát và lập danh sách 

a) Về tổ chức giám định tư pháp 
Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 04 tổ chức giám định tư pháp, trong đó có 

02 tổ chức giám định tư pháp công lập (Trung tâm Pháp y tỉnh Lạng Sơn và 
Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Lạng Sơn) và 02 tổ chức giám định tư 
pháp theo vụ việc (Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Lạng 
Sơn và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông). Trong đó, Công ty 
cổ phần tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông được thay đổi tên gọi và địa chỉ từ 
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn. 

b) Về giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc 
- Giám định viên tư pháp có 17 người (Trung tâm Pháp y tỉnh Lạng Sơn 

02 người; Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Lạng Sơn 15 người), so với 
năm 2017 đã bổ sung vào danh sách 03 Giám định viên tư pháp gồm: ông Bùi 
Anh Thái, ông Hoàng Đình Chiến – Giám định viên hóa học; Nguyễn Mạnh 
Tùng – Giám định viên pháp y đều công tác tại Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công 
an tỉnh.  

- Người giám định tư pháp theo vụ việc có 118 người thuộc 10 sở, ngành 
chuyên môn:  

+ Tại 02 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc: 67 người. 

+ Tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: 51 người, 
trong đó: Sở Y tế 11 người; Sở Tài chính 03 người; Sở Thông tin và Truyền 
thông 04 người; Sở Giao thông vận tải 02 người; Sở Khoa học và Công nghệ 02 
người; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 07 người; Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch 05 người; Sở Xây dựng 01 người; Sở Tài nguyên và Môi trường 10 
người, Sở Công thương 06). 

So với năm 2017 loại khỏi danh sách người giám định giám định tư pháp 
theo vụ việc: 05 người, bổ sung 33 người  
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(Có danh sách kèm theo) 
2. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định công bố danh 

sách tổ chức giám định tư, giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp 
theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 
của tỉnh (http://www.langson.gov.vn),  

UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo  Bộ Tư pháp để tổng hợp, lập danh sách 
chung theo quy định./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục Bổ trợ Tư pháp - BTP; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; 
- C, PVP UBND tỉnh; 
- Các phòng: NC, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (HTMĐ) 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Long Hải 
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