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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác giám định tư pháp 

 trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2016 
 

Thực hiện Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 

năm 2012, 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, Ủy ban 

nhân dân thành phố Cần Thơ báo cáo kết quả thực hiện công tác giám định tư 

pháp trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2016, như sau: 

I. CÔNG TÁC BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO THỰC 

HIỆN 

Trong năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo 

triển khai thực hiện, cụ thể: 

1. Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao năng lực giám 

định tư pháp giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

2. Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao năng lực giám 

định tư pháp trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2016. 

3. Quyết định số 4016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc thành lập Đoàn Khảo sát nhu cầu đầu tư trang 

thiết bị phục vụ cho công tác giám định tư pháp. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về 

giám định tư pháp 

a) Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Sở Tư pháp - Cơ quan Thường 

trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt 

động giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Cần Thơ” xây dựng và thực hiện 

Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giám định tư pháp 

cho 97 đại biểu trong thời gian 03 ngày; 

b) Ngoài ra, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức 01 lớp bồi 

dưỡng nghiệp vụ giám định pháp y cho 50 giám định viên với thời gian 03 ngày 

và phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư 

pháp trong lĩnh vực xây dựng cho 54 học viên với thời gian 03 ngày. 



 2 

2. Việc củng cố và phát triển đội ngũ giám định viên tư pháp, người 

giám định theo vụ việc 

a) Về tổ chức giám định công lập: 

Thành phố Cần Thơ có 02 tổ chức giám định công lập: Trung tâm Pháp y 

thuộc Sở Y tế và Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an thành phố.  Ngoài ra, 

trên địa bàn thành phố có Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực thuộc Bộ Y tế 

quản lý. Bên cạnh đó, thành phố đã lựa chọn lập danh sách 01 tổ chức giám định 

theo vụ việc trong lĩnh vực xây dựng là Công ty Cổ phần ACI. 

b) Về đội ngũ giám định viên tư pháp: 

Năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố đã bổ nhiệm mới 11 giám định 

viên, nâng số lượng giám định viên là 150 giám định viên, trong các lĩnh vực 

sau: 

- Pháp y: 51 giám định viên; 

- Pháp y tâm thần: 05 giám định viên; 

- Kỹ thuật hình sự: 16 giám định viên;  

- Tài chính - Kế toán: 16 giám định viên; 

- Khoa học - Công nghệ: 02 giám định viên; 

- Môi trường: 03 giám định viên; 

- Văn hóa: 11 giám định viên; 

- Xây dựng: 32 giám định viên; 

- Thông tin - Truyền thông: 04 giám định viên; 

- Giao thông vận tải: 06 giám định viên; 

- Ngân hàng: 02 giám định viên; 

- Kế hoạch đầu tư: 02 giám định viên. 

c) Về đội ngũ người giám định tư pháp theo vụ việc: 

Năm 2016, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố lập và 

công bố danh sách 23 người giám định tư pháp theo vụ việc, gồm: 

- 01 người thuộc lĩnh vực văn hóa; 

- 02 người thuộc lĩnh vực giao thông vận tải; 

- 01 người thuộc lĩnh vực nội vụ; 

- 01 người thuộc lĩnh vực pháp y tâm thần; 

- 06 người thuộc lĩnh vực ngân hàng; 

- 08 người thuộc lĩnh vực nông nghiệp; 

- 04 người thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. 
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3. Về kết quả thực hiện công tác giám định 

Trong năm 2016, các tổ chức giám định và giám định viên tư pháp thực 

hiện giám định 1.202 vụ việc, trong đó: lĩnh vực pháp y là 243 vụ việc, kỹ thuật 

hình sự là 842 vụ việc và giám định theo vụ việc ở các ngành là 117 vụ việc. 

4. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước khác về công tác giám định 

a) Thực hiện khảo sát nhu cầu đầu tư trang thiết bị cho công tác giám 

định: 

Năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố đã thành lập Đoàn Khảo sát nhu 

cầu đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác giám định tư pháp. Đoàn đã tiến 

hành khảo sát 02 tổ chức giám định công lập về nhu cầu đầu tư trang thiết bị để 

phục vụ cho công tác giám định. 

b) Chế độ báo cáo, thống kê: 

Năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố luôn thực hiện chế độ báo cáo 

định kỳ, đột xuất theo đúng quy định về thời gian theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, 

các Bộ, ngành liên quan và Ban Chỉ đạo Đề án giám định tư pháp Trung ương. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm 

a) Nhận thức về công tác giám định tư pháp của các cấp, các ngành đã có 

sự chuyển biến đáng kể, đặc biệt là các tổ chức giám định công lập; 

b) Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giám định đã từng bước hoàn 

thiện, tạo hành lang pháp lý cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện; 

c) Hoạt động giám định của các tổ chức giám định, giám định viên, người 

giám định vụ việc ngày càng đi vào nề nếp và đúng theo quy định; 

d) Giám định viên đã có sự chủ động đầu tư nghiên cứu các quy định của 

pháp luật về công tác giám định. Do đó, việc giám định phần lớn đã đảm bảo 

theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và các 

kết luận giám định cũng đảm bảo chất lượng, không có vụ việc nào phải trưng 

cầu giám định lại hoặc giám định lần 2. 

2. Hạn chế 

a) Hiện nay chưa có quy định về cơ chế phối hợp giữa ngành Công an và 

Y tế trong hoạt động giám định pháp y nên địa phương còn gặp nhiều khó khăn 

trong việc phối hợp; 

b) Cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ cho công tác giám định trên 

các lĩnh vực hiện nay còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn hiện 

nay. Nhiều trường hợp cơ quan tố tụng trưng cầu giám định nhưng các tổ chức 

giám định không thể thực hiện, do trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu, từ đó 

làm ảnh hưởng đến tiến độ xác minh xử lý vụ việc. 
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3. Nguyên nhân 

a) Một số cơ quan, tổ chức chưa nhận thức được vai trò quan trọng của 

lĩnh vực giám định tư pháp nên chưa có sự quan tâm, đầu tư kịp thời, đầy đủ cho 

công tác giám định; 

b) Các Bộ, ngành Trung ương chưa ban hành văn bản hướng dẫn việc 

đánh giá, sử dụng kết luận giám định tư pháp; 

c) Việc đầu tư trang thiết bị, máy móc thực hiện công tác giám định tư 

pháp lớn trong khi ngân sách địa phương hạn chế nên chưa đảm bảo trang thiết 

bị cho các tổ chức giám định. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đối với Bộ Tư pháp 

Sớm ban hành các tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của người giám 

định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp công lập, tổ chức giám định tư pháp tư 

để địa phương áp dụng. 

2. Đối với Bộ, ngành 

a) Kiến nghị Bộ, ngành Trung ương tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ cho giám định viên thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý theo khoản 8 

Điều 41 Luật Giám định tư pháp; 

b) Kiến nghị Bộ Tài chính đảm bảo phân bổ kinh phí thường xuyên cho 

hoạt động giám định và hỗ trợ kinh phí để địa phương trang bị phương tiện, thiết 

bị phục vụ hoạt động giám định. 

3. Đối với Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao 

Kiến nghị Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân 

tối cao sớm ban hành văn bản hướng dẫn về đánh giá, sử dụng kết luận giám 

định.  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác giám định tư pháp trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ năm 2016./. 

 

Nơi nhận:     
- Bộ Tư pháp;  

- Cục công tác phía nam (BTP); 

- CT, PCT UBND TP;       

- Công an TP; 

- Sở Tư pháp; 

- Sở Y tế; 

- Thành viên BCĐ thành phố; 

- VP UBND TP (3E); 

- Lưu: VT, H. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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