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Kính gửi: Công an tỉnh. 

 

Sau khi thẩm tra Tờ trình số 3449/TTr-CAT-PC09 ngày 30/7/2020 của 

Công an tỉnh về việc đề nghị miễn nhiệm Giám định viên tư pháp, Văn phòng 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các trường hợp miễn nhiệm giám định viên tư pháp được quy định tại 

khoản 1 Điều 10 Luật Giám định tư pháp năm 2012, tuy nhiên không quy định 

miễn nhiệm đối với trường hợp do chuyển công tác đến đơn vị khác. Đề nghị 

Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Sở Tư pháp rà soát lại để đảm bảo việc miễn 

nhiệm giám định viên tư pháp theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp: theo quy định tại khoản 2 

Điều 10 Luật Giám định tư pháp và Điều 6 Thông tư số 02/2014/TT-BYT ngày 

15/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục 

bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần 

thì cơ quan trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định miễn nhiệm giám 

định viên pháp y tại địa phương là Sở Y tế. Do đó, đề nghị Công an tỉnh phối 

hợp với Sở Y tế thực hiện đúng quy trình miễn nhiệm. 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh nghiên cứu, làm rõ các nội 

dung trên để Văn phòng UBND tỉnh có cơ sở báo cáo, trình Chủ tịch UBND 

tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: Tư pháp, Y tế; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các phòng: THNC, KGVX, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (HTMĐ). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Dương Công Hiệp 
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