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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND      Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2021 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi khoản 6 Điều 1 Quyết định số 127/QĐ-UBND 

ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ 

nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự và pháp y Công an tỉnh Lạng Sơn 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp ngày 10 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 

29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành 

Luật Giám định tư pháp; 

Căn cứ Thông tư số 33/2014/TT-BCA ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công an về việc quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ 

nhiệm, miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự; Thông tư số 77/2019/TT-

BCA ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BCA ngày 05 tháng 8 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, 

miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 119/TTr-STP ngày 

15 tháng 9 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Sửa đổi khoản 6 Điều 1 Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 25 

tháng 01 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm Giám 

định viên kỹ thuật hình sự và pháp y Công an tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:  

 “6. Nguyễn Trọng Công - Giám định viên kỹ thuật hình sự (lĩnh vực giám 

định dấu vết cơ học; súng, đạn)”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Các nội dung khác của Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 

năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không thay đổi. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, 

ngành: Tư pháp, Công an tỉnh, Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                            

- Như Điều 3; 
- Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng CM, TT TH-CB;  

 - Lưu: VT, THNC(HTMĐ) 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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