
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
SỞ TƯ PHÁP 

 
Số:  02 /STP-NV2 

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch 
triển khai thi hành Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật 
Giám định tư pháp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Bình Thuận, ngày 04 tháng 01  năm 2021 

 

 
Kính gửi: 

 
 
- Các Sở: Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; Giao thông và Vận tải; Tài chính; Xây 

dựng; Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Công thương; Khoa học và 

Công nghệ; Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và 

Truyền thông; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Công an tỉnh. 

     

Căn cứ Quyết định số 1450/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Giám định tư pháp; Thực hiện theo Công văn số 4536/VP-
NCKSTTHC ngày 01/10/2020 của UBND tỉnh về việc chuyển Quyết định số 
1450/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó giao Sở Tư 
pháp nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện theo quy định. 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Sở Tư pháp dự 
thảo Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (gọi tắt là Kế hoạch). Để Kế 
hoạch được thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả khi được ban 
hành, Sở Tư pháp đề nghị các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và các cơ quan 
có liên quan tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch và có văn bản gửi về Sở Tư pháp 
trước ngày 11/01/2021 để tổng hợp, hoàn chỉnh trình UBND tỉnh xem xét, 
quyết định. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Phòng Kỹ thuật hình sự, CA tỉnh; 
- Trung tâm pháp y, Sở Y tế; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lãnh đạo Phòng NV2; 
- Lưu: VT, NV2. Oanh 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

Phạm Thị Minh Hiếu 
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