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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp  

trong lĩnh vực giám định pháp y 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

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 Thông tư 02/2014/TT-BYT ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Bộ Y 

tế quy định về tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên 

pháp y và giám định viên pháp y tâm thần; 

Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

Tư pháp quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định 

viên tư pháp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 64/TTr-SYT ngày 16 

tháng 5 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực giám 

định pháp y đối với bà Hà Thị Hiên - Cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an 

tỉnh Bắc Kạn. 

Điều 2. Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc 

Công an tỉnh thực hiện cấp thẻ giám định viên tư pháp theo quy định của Luật 

Giám định tư pháp và Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Bộ Tư pháp quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám 

định viên tư pháp. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám 

đốc Sở Y tế, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên 

quan và bà Hà Thị Hiên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:                                                                                
- Như Điều 3; 

- Bộ Tư pháp; 

- Bộ Y tế; 

- TT. Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- VKSND tỉnh; TAND tỉnh; 

- LĐVP; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, NCPC (Lựu). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Bình 



 

 


		2022-05-25T14:55:38+0700


		2022-05-25T15:41:44+0700


		2022-05-25T15:41:44+0700


		2022-05-25T15:41:44+0700




