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Vv Giám sát việc chấp hành pháp 
luật về giám định tư pháp trong  

tố tụng hình sự 

Lạng Sơn, ngày 27tháng  02 năm 2019 

 
Kính gửi:  

- Sở Tư pháp; 
- Sở Y tế; 
- Công an tỉnh. 

 
Thực hiện Kế hoạch số 1756/KH-UBTP14 ngày 20/02/2019 của Ủy ban 

Tư pháp của Quốc hội về việc giám sát “việc chấp hành pháp luật về giám định 
tư pháp trong tố tụng hình sự”, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây 
dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh theo yêu cầu của Ủy ban Tư pháp của Quốc 
hội tại Kế hoạch trên; hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 18/4/2019. 

2. Sở Y tế,  Công an tỉnh chỉ đạo Trung tâm pháp y tỉnh, Phòng Kỹ thuật hình 
sự Công an tỉnh xây dựng báo cáo theo đề cương, gửi Ủy ban Tư pháp của Quốc 
hội theo yêu cầu tại Kế hoạch số 1756/KH-UBTP14. 

 (Kế hoạch số 1756/KH-UBTP14 được gửi kèm theo trên eOffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để Sở Tư pháp, Sở Y tế, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan 
phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
các phòng: NC, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (HTMĐ). 
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