
CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Dộc lập - T ự  do - H ạnh phúc

Sổ: 157/2020/NĐ-CP Hờ Nội. ngày 31 thảng 12 năm 2020

NGHỊ ĐINH
Sửa dồi, hổ sung một số diều của Nyhị đ ịnh  số 85/2013/ND-CP 
ngày 29 tháng 7 năm  2013 của C hính phu quy dịnli chi tiết và 

biện pháp  thi hành L uật G iám  định tư  pháp

Cồn cử  Luật Tò chức Chinh phù ngày 19 thủng 6 năm 2015;

Căn cừ  Luật sửa đôi, bỏ sung một sổ điều cùa Luật Tò chức Chinh phù 
và Luật Tò chức chinh quyển địa phương ngàv 22 thảng i  ỉ năm 2019;

Cân cừ Litột Giám (tịnh tư phàp ngày 20 thảng 6 năm 2012;

Cân cừ Luật sửa đổi, bô sung một sỏ điều cùa Luật Giảm địn/i tư  plìủp 
ngàv 10 thủng 6 năm 2020;

Theo (tè nghị của Bộ trương Bộ Tư pháp;

Chinh phủ ban hành Nghị (ỉịnli sứa đoi, bo sung một so iliểu của Nghị 
định sộ 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 cùa Chinh phú quy định 
chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám (tịnh tư  pháp.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị (lịnh số 85/20I3/NĐ-CP 
ngày 29 thảng  7 năm  2013 của C hinh  phu quy d ịnh  chi tiết và biện pháp 
(hi hành Luật G iám  định tư  pháp

1. Điều I được sửa đổi, bổ sung như sau:

“ Điều 1. Phạm  vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về tố chức, chức nâng, nhiệm vụ của tồ chức 
giám định tư pháp còng lộp: việc thành lộp và đàne kỷ hoạt động cua Vãn 
phòng giám định tư pháp: chính sách ưu đài đổi với Vãn phòng giám định lư 
pháp; quyết định công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, tô chức 
giám định tư pháp theo vụ việc; nhiệm vụ, quyên hạn của bộ. cơ quan ngang 
bộ. cơ quan thuộc Chinh phu. ủ ỵ  ban nhãn dãn tinh, thành phố trực thuộc 
trung ương (sau đày gọi chung là Uy ban nhân dân cấp ánh) dổi với hoạt dộng 
giảm định tu  pháp.*’

2. Đicm b khoán I Dicu 3 được sứa đỏi như sau:

“b) Xảy dựng quy trình, quy chuẩn giám định pháp y trinh Bộ trưởng Bộ 
Y tố ban hành;"



3. Điềm b khoản I Điều 7 được sửa đổi như sau:

**b) Xây dựng quy trinh, quy chuẩn giảm định pháp y lâm thần trinh Bộ 
trưởng Bộ Y te ban hành;**

4. Điềm b khoan I Điều 9 được sứa dôi như sau:

“b) Xây dựng quy trinh, quy chuẳn giám định kỹ thuật hình sự trinh Bộ 
trường Bộ Công an ban hành:”

5. Khoán 2 Điêu 21 được sửa đôi như sau:

“2. Trường hợp chấm tlín hoạt dộng theo quy định tụi diem a khoản I 
Điêu này thỉ chậm nhát là 30 ngày trước thời (liêm dự kiên châm dirt hoạt 
động, Văn pỉiònu giám định tư pháp phai cỏ bảo cáo bam* văn băn giri Sở Tư 
pháp, nơi dăng ký hoạt dộng.

Vân phòng giám dịnh tư pháp phải giri kèm theo báo cáo giấy tờ chửng 
minh dà hoàn thành việc thực hiện giám định đòi với các tnm g cầu, yêu cẩu 
giảm định lư pháp đà tiếp nhận, nộp đủ số thuế còn nợ, Ihanh toán xong các 
khoăn nợ theo quy định của pháp luật, làm thu tục châm dứt hợp dồng lao 
động dù kỵ với nmrời lao động, đăng báo trung ương hoặc báo địa phương 
trong hai sỏ liên tiẽp vê thời diêm dự kiến chồm dirL bogl đông.

Trong thời hạn 07 ngày lảm việc, kè từ ngày nhận du hô sơ hợp lệ, Giám 
đốc Sơ Tư pháp trình Chủ tịch Uy ban nhân dân cảp tinh xem xót. quyct định 
chàm dứt hoạt động của Vãn phòng giám định tư pháp. Trong ihởi hạn 15 
ngày, kê từ ngày Sờ Tư pháp trinh hổ sơ. Chù tịch Uv ban nhàn dân cáp tinh 
ra quyct định chấm dứt hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, Sở Tư pháp cỏ trách nhiệm thông bão 
bằng văn ban về việc chẩm dirt hoạt độnu đen Vãn phòng giám định tư pháp 
và các cơ quan, tổ chức quy định tại khoản I Điều 16 Nghị định này.”

6. Điều 23 được sửa đổi. bỏ sung như sau:

“ Diều 23. Côn« nhận và dăng  tãi. hủy bỏ công nhận ngtrời giám  định 
tir pháp  theo vụ việc, to chức giám dịnh tư  p háp  (heo vụ việc

1.Căn cử  vào nhu cầu thực tiền cùa hoại động tổ tụng, bộ, cơ quan 
ngang hộ. cơ quan thuộc Chinh phũ, Uy han nhân dân cấp tinh lựa chọn người 
có đũ tiêu chuân quy định tại Điổu 18, tổ chức cỏ đũ điều kiện theo quy định 
tại Điều 19 của Luật Giám định tư pháp ra quyết định còng nhận người giám 
định tư pháp theo vụ việc, tô chức giảm định tư pháp theo vụ việc ờ  lĩnh vực 
thuộc thủm quyền quản lý.

2. Danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giảm định tư 
pháp theo vụ việc được dáng tài trên công thông tin của bộ, cư quan ni*ang bộ. 
cơ quan thuộc Chinh phu. ủ y  ban nhân dân cấp linh và giri cho Bộ Tư pháp.



3

3. Trưởng hợp cỏ sự thay doi về thông tin liên quan đốn người giám định 
tư pháp theo vụ việc, tô chức giám định tư pliáp theo vụ viộc đà dược công 
nhặn thi bộ. cơ quan ngang bộ. cơ quan thuộc Chinh phũ. Uy ban nhân dàn 
cẩp tinh có trách nhiệm điều chinh danh sách và gừi cho Bộ Tư pháp.

4. Ngưừi giám định tư pháp theo vụ việc, tò chức giám định tư pháp theo 
vụ việc đà được lựa chọn, lộp và công bổ tnrởc ngày 01 tháng 01 năm 2021. 
nêu còn dũ tiêu chuán. điêu kiện thi dược cóng nhận là người giám định tư 
pháp theo vụ việc, tó chức ẹiám  định tư pháp theo vụ việc theo quy định cua 
Luật sửa đổi. bỏ sung một sổ điều của Luật Giám định tư pháp.

5. Bộ. cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chinh phu. Uv ban nhãn dân cấp 
tỉnh ra quyết định hủỵ bỏ còng nhận người giám định tư pháp iheo vụ việc 
không còn đú tiêu chuân quy định lợi Diêu 18, tỏ chức giám định tư  pháp theo 
vụ việc không còn có dũ diêu kiện quy định tại Điêu 19 cìia Luật Giám định 
tư pháp.”

7. Điểu 26 được sữa dối. hô sung như sau:

"Diều 26. C he dộ phụ cấp dổi vói giám đ ịnh  vicn tu pháp và 11Ktròi 
tham  gia giám dịnh  tư  pháp

1. Giám định viên tư pháp hưởng lương lừ ngân sách nhà nước trong lình 
vực pháp y, phảp y tám thần, kỳ thuật hinh sự dược hưởng cb.c dộ phụ cấp 
trách nhiệm công việc giám định tư pháp.

Giám định viên tư pháp thuộc tổ chửc giám định tư pháp công lập trong 
lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thẩn thuộc ngành y te được hưởng chế độ phụ 
cãp ưu đài nghe.

2. Giám định viên lư pháp vả người tham gia giám định tir pháp thuộc tỏ 
chức giảm định tư pháp công lập về pháp V thuộc ngành V tẻ được hưỡng chề 
độ phụ cầp thưởng trực.”

s. Điểm d. điềm đ, điểm c khoản I Đicu 27 được sửa đổi, bo sung như sau:

"d) Bộ Y tổ có trách nhiệm chù trì. phổi hợp với các bộ, ngành có liên 
quan nghiên cửu, đề  nghị CƯ quan nhà nước cỏ  thâm quyên quy định về mà sô 
hoặc chức danh nghê nghiệp dõi với giám định vicn tư pháp chuycn trách vả 
người tham gia hoạt động giám định tư pháp thuộc các tỏ chức giảm định tư 
pháp công lập trong lĩnh vực pháp y. pháp y tâm than trong ngành y lẽ; xây 
dựng chê độ phụ cáp thường trực đỏi với giám định viên lư pháp vả người 
tham gia giám định tư pháp thuộc tô chức giảm định tư pháp còng lập ve pháp 
y thuộc ngành y tế trinh cơ quan cỏ thẩm quyền ban hành: theo dõi, dỏn đốc, 
lõng hợp và báo cảo Thủ tướng Chinh phu về tỉnh hỉnh thực hiện các chẻ độ. 
chinh sách dài ngộ đổi với giâm định viên tư pháp chuycn trách và người 
tham gia hoạt dộng giảm định tư pháp thuộc các tô chức giám định tư pháp 
công lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y lâm thân thuộc ngành y tể.
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Bộ Công an cỏ trách nhiệm chú tri, phổi hợp với các bộ. ngành cỏ liên 
quan nghicn cứu quy định hoặc dô nghị cơ  quan nhà nước có thẩm quyển quy 
định chức danh giảm dinh viên tư pháp chuyên trách và người tham gia hoạt 
động giám định tư pháp thuộc các tô chức giám định tư pháp công lập trone 
Công an nhân dân theo quy định của pháp luật; theo dõi. đỏn đốc, tỏng hợp và 
báo cáo Thù tưởng Chính phú vê tinh hình thực hiện cốc chê độ, chinh sách 
dãi ngộ đôi với giám tlịnli viên tư pháp chuyên trách vả người tham gia hoạt 
động giảm định tư pháp thuộc các tố chức giám định tư pháp công lập trong 
Công an nhân dân:”

“d) Bộ Y tc chủ tri, phoi hợp với Bộ Công an, Bộ Ọuổc phòng thực hiện 
việc kiềm tra. thanh tra về hoạt động giám định pháp y tronu ngành còng an 
vả quốc phỏng. Bộ Cóng an chủ tri. phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện 
việc kiểm tra. thanh tra vc hoạt động giám định kỷ thuật hình sự trong quân 
dội; phối hợp vởi Viện kiêm sát nhân dàn lối cao thực hiện việc kiêm tra về 
hoạt động giám định kỳ Ihuậi hình sự trong cơ quan kiêm sát;"

“g) Bộ, cơ quan ngang bộ cỏ trách nhiệm rà soát, đăng tai danh sách cá 
nhân, tồ chức giám định tư pháp trên Công thông tin điện tử cúa bộ. cơ quan 
ngang bộ; hủy bỏ công nhộn người giảm định tư pháp theo vụ việc, tò chức 
giảm định tư pháp theo vụ việc, đồng, thò i -gửi Bộ Tư pháp đẽ điều chinh trong 
danh sách chung;”

9. Diêm b khoán 2 Dicu 27 được sửa đỏi như sau:

b) Rả soát, đãng tai vả cộp nhật tlanli sách cả nhân, tố chức giảm định lư 
pháp trên c ổ n g  thòng tin điện tư của ú y  ban nhân dân cấp tinh, đổng thời gửi 
danh sách cho Bộ Tư pháp.”

10. Điều 28 được sửa đổi. bố sung như sau:

“ Diều 28. Nhiệm vụ,  quyền hạn  của Sỡ  T ư  p h á p  và CO' q u a n  chuycn 
m ôn thuộc ủy  han nhăn  dân cấp tinh

“ I. Sở T ư  pháp có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Chủ tri. phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân dân cấp 
tinh quăn lý lĩnh vực giám định tư pháp thâm định hò sơ xin phép thành lập 
Vàn phòng giám định tư pháp, chuycn đôi loụi hình hoạt động, thay đôi, bô 
sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp trình Chủ tịch Uy 
ban nhân dân cấp linh xem xét, quyết định; chu tri. phổi hợp với cơ quan 
chuyên môn thuộc Uy ban nhân (ỉãn cẩp tinh thực hiện việc đàng ký hoạt 
động của Văn phỏng giám địnlì tư pháp;

b) Chù tri hoặc phối hợp vởi cơ quan chuycn môn thuộc ủ y  ban nhân 
dân cấp tinh quàn lỷ lỉnh vực giảm định lư pháp tố chức bồi dưỡng kiến thức 
pháp luật cho neưôri giám định tư pháp ở  địa phương;
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c) Phối hợp với Sỡ Y tc xây dựng đồ án trinh Chủ tịch Uy ban nhàn dãn 
câp tinh thành lập. cùng cổ, kiện toàn tỏ chức giảm định tư pháp công lập 
trong lĩnh vực pháp y;

d) Phối hợp với cơ  quan chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân dân cắp tinh 
quản lý lĩnh vực giám định tư pháp trong việc trinh Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
cấp tinh bô nhiệm, miền nhiệm giám định viên tu  pháp ở  dịa phương;

đ) Chù tri. phối hợp vứi cơ quan chuyên mòn thuộc ũ ỵ  ban nhãn dân cấp 
tinh troniĩ việc giúp Chủ tịch Uy ban nhũn dân cấp tinh cap, cấp lại, thu hôi 
thỏ giám định viên tư pháp;

e) Phối hợp với cơ  quan chuycn môn thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tinh 
quan lý lĩnh vực giảm định tư pháp trong việc lựa chọn đê trinh Chu lịch ủ y  
ban nhân dân cấp linh ra quyêt định công nhặn, ra quyêt định húy bò công 
nhận người giám định tư pháp tlico vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo 
vụ việc ờ  địa phương;

g) Hàng năm, chú tri hoặc phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Uỵ 
ban nhân dân cấp tinh quan lý lình vực giám định tư pháp đánh giá về tô 
chức, chắt lượng hoạt động giám định tư pháp ờ  địa phương; đề xuất với ủy  
han nhàn nhân cấp tinh các giãi pháp đê bào đàm sỏ lượng, chất lượng của ctội 
ngù người giảm định tư pháp dáp ứniĩ kịp thời, c á  chắt lượng ycu cầu giám 
định cùa hoạt động tò tụng ở địa phương;

h) Chủ tri hoặc phổi hợp với cơ quan chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân 
dân cắp tinh quân lý lĩnh vực giám định tư pháp kicm tra. thanh tra và giãi 
quyết khiêu nại, tổ cáo vẻ giám định tư pháp theo thâm quyền:

i) Báo cáo Bộ Tư pháp và Uy ban nhân dân cap tinh về tô chức, hoạt 
động giảm định lư pháp ở  dịa phương theo quy định củạ phập luật về chê dộ 
bảo cáo cua cơ quan hãnh chinh nhà nước vả quy định vc chc độ báo cáo clịnli 
kỳ thuộc phạm vi quan lý nhà nước của Bộ Tư pháp.”

2. Cơ quan chuyên môn thuộc ủ y  ban nhản đàn cấp tinh có các nhiệm 
vụ, quyển hạn sau đây:

a) Chú tri. phổi hợp với Sư Tư pháp trong việc lựa chọn vá đê nghị Chủ 
lịch Uy ban nhàn dân cấp tinh bô nhiệm, miền nhiệm giám định vicn tư pháp:

b) Phổi hợp với Sở Tư pháp trong việc giúp Chú tịch ù y  ban nhân dân 
cấp tinh cầp. cẩp lại, thu hoi thè giám định vicn tư pháp;

c) Chú trì, phối hợp với Sờ Tư pháp irong việc lựa chọn để trình Chu lịch 
ũ y  ban nhân dân cấp tinh ra quyết định còng nhận, ra quyci định hủy bỏ còng 
nhận người giảm djnh tư pháp theo vụ việc, to cliửc giám định lư pháp theo 
vụ việc ở  địa phương:
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d) Lập dự toán kinh phi hoạt động cho tò chức giám định tư pháp cóng 
lập thuộc minh quán lý:

đ) Chu tri. phối họp với Sữ Tư pháp trong việc tổ chức bồi dường nghiệp 
vụ cho giám định viên tư phãp ỡ địa phương;

c) Chu trì hoặc phổi hợp với Sở Tir pháp trong việc kicm tra. thanh tra 
việc thực hiện pháp luật về giám định tư pháp; giãi quyểt khiếu nại, lổ cảo 
theo thâm quyền;

g) Phối hợp với Sữ T ư pháp trong việc thẳm dịnli hồ sơ xin phép thảnh 
lập Văn phòniỉ giám định tư pháp, chuyên đòi loại hình hoạt động, thay đòi, 
bỏ sung lình vục giám định, dăng ký hoại dộng của Văn phỏng giám định tư pháp:

h) Hàng năm, báo cảo bộ, cơ  quan ngang bộ quan lý lĩnh vực chuyên 
môn về giám định lư pháp và Uy ban nhân dãn cấp linh về tố chức, hoại dộng 
giảm định tư pháp thuộc lĩnh vực quản lỷ chuyên môn của minh ờ  địa 
phương; đông thời gửi báo cáo vê Sở Tư pliáp dê tông hợp chung; thực hiện 
ché độ thi dua khen tlurỡng dôi với cá nhân, lô- cbúc giám định tư pháp iheo 
quy định cùa pháp luật;

i) Ngoài nhiệm vụ. quyền hạn quy định tại điểm a. b. c. d. đ. c, h khoăn 2 
Điỏu này, Sỡ Y tê có trách nhiệm chú tri. phôi hợp vải Sỡ Tư pháp Irình Chủ 
tịch Uy ban nhản dân câp tinh thành lập, củng cỏ. kiện toàn Trung tám pháp y 
cap tinh.

11. lỉỏ sung Diều 28a vào sau Điều 28 như sau:

“ Diều 28a. Cácli thức thực hiện thú (ục hành chinh về giám định tư  pháp

Cá nhân, tỏ chức nộp 01 bộ hồ sơ trực tuyển hoặc trực tiếp hoặc qua 
dường bưu chinh den cơ quan có thầm quyền theo quy định cùa pháp luật về 
giảm định tư pháp và quy định của pháp luật cỏ liên quan khi thực hiện thú 
tục hãnh chinh về giám định tư pháp.

12. Thay thê cụm từ “cơ  quan chuyên môn của Uy ban nhản dân cấp 
tinh’* tụi khoản 2 Điều 17 bang cụm tử “cơ  quan chuyên môn thuộc Uy ban 
nhân dàn cấp tinh.”

Dicu 2. lỉăi bỏ một số khoan lại Điều 29 của Nghị định sổ 85/20Ĩ3/ỈND-CP 
ngày 29 thảng  7 năni 2013 của C hinh  phũ quy dịnh chi tiết và biện pháp 
thi hành L uật G iảm  dịnh tu* pháp

Bài bõ khoản 3 và khoản 4 Điêu 29.

Diều 3. Diều khoan (hi hành

I. Nghị định này cỏ hiệu lục ké từ ngày 01 tháng 01 năm 2 0 2 1.
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2. Các Bộ tnrơng. Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thú trưởng cơ quan 
thuộc Chính phù. Chủ lịch Uy ban nhân dàn các tinh, ihàoh phò trực thuộc 
trung ương chịu trách nhiệm (hi hành Nghị định này./.

Nơi nhận: TM . CHÍNH PHỦ
- Ban Bi Ihư Trung ương Dang: * *•••
- Thu tuởng, các Phí) Thu tưởng Chỉnh phu;
- Các hộ. cư quan ngnng bộ, cơ  quan thuộc Chinh phù;
• I1DND. U B N I) các linh, thành pl)õ irục thuộc
• van  phông Tmng ương vả các Ban cùa Đang:
- Vản phông Tỏng Bi thư;
- Văn phòng Chu lịch nưức.
- Mội đông Dân tộc vả các Uy han của Quốc hội;
• Vãn phỏng Ọuốc hội;
- Tòa Ún nhàn dãn tối cao;
- Viện kiẻm  sát nhàn dân tói cao;
- Kicm loán Nhủ nước; N g u y ề n  X u â n  P h ú c
- ủ y  ban Giâm sát lài chinh Quốc giu:
- Ngán hãng Chinh sách xã liội;
- Ngân hàng Phủt trien V iệl Nam:
- Úy hun T rang uơng  Mộl Irụn T ổ  quốc Việt Nam;
- Cu quan trung ươiig cùa các đoản thề:
- VPCP: BTCN, cảcP C N . Trự lý IT g . TGĐ c ổ n g  TTĐT. 

cáo Vụ. Cục. đơn vị Irvc thuộc. Cõng háo;
- Lưu: VT. PL <2b).


