
DANH SÁCH BỔ NHIỆM VÀ CẤP THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) 

 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Vị trí công 

tác, chức vụ 

hiện tại  

Lĩnh vực 

chuyên 

môn 

Kinh nghiệm 

trong hoạt 

động chuyên 

môn (tính đến 

01/9/2022) 

Điện thoại Nội dung giám định 

1 
Hoàng Hải 

Bằng 
28/4/1981 

Trưởng phòng 

Quy hoạch, Sở 

Xây dựng 

Quy 

hoạch 

xây dựng 

15 năm 8 tháng 0366 633 579 

Giám định tư pháp về sự tuân thủ các 

quy định của pháp luật quy hoạch xây 

dựng, bao gồm: Sự tuân thủ các quy định 

của pháp luật về quy hoạch xây dựng 

trong các giai đoạn: Lập và quản lý quy 

hoạch; khảo sát xây dựng, thiết kế xây 

dựng. 

2 
Nông Thị Lam 

Luyến 
22/11/1977 

Chánh Thanh 

tra, Sở Xây 

dựng 

Hoạt 

động đầu 

tư xây 

dựng 

21 năm  0985 424 145 

Giám định tư pháp về sự tuân thủ các 

quy định của pháp luật hoạt động đầu tư 

xây dựng, bao gồm: 

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật 

về hoạt động đầu tư xây dựng, trong các 

giai đoạn: Lập dự án đầu tư xây dựng, 

khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi 

công xây dựng công trình, nghiệm thu và 

bàn giao đưa công trình vào khai thác sử 

dụng, khai thác và bảo trì công trình xây 

dựng. 



- Giám định tư pháp về chất lượng xây 

dựng, bao gồm: Giám định chất lượng 

khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, vật 

liệu xây dựng, cấu kiện, sản phẩm xây 

dựng, thiết bị công trình, bộ phận công 

trình, công trình xây dựng; giám định 

nguyên nhân sự cố công trình xây dựng, 

nguyên nhân hư hỏng công trình xây 

dựng. 

- Giám định tư pháp về chi phí xây dựng 

công trình, bao gồm: Giám định về tổng 

mức đầu tư, dự toán xây dựng công 

trình, giá gói thầu xây dựng; thanh toán 

và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh 

toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng 

và các vấn đề khác có liên quan. 
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