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TỜ TRÌNH 

V/v ban hành Thông tư quy định một số nội dung về giám định tư pháp  

trong lĩnh vực văn hóa 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 

ban hành kèm theo Quyết định số 4372/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian qua Vụ Pháp 

chế đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo 

Thông tư quy định một số nội dung về giám định định tư pháp trong lĩnh vực 

văn hóa. 

Dự thảo Thông tư đã được lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trực tiếp bằng văn bản, được lấy ý kiến rộng rãi thông qua Cổng thông 

tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. Vụ Pháp chế cũng đã tổ chức một số cuộc họp xin ý kiến góp ý của 

các cơ quan, đơn vị liên quan về dự thảo Thông tư. 

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Vụ Pháp chế đã hoàn chỉnh dự thảo văn bản 

và hồ sơ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Vụ Pháp chế trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư quy định một số nội dung 

về giám định tư pháp lĩnh vực văn hóa với các nội dung cơ bản như sau: 

1. Sự cần thiết ban hành Thông tư 

Thực hiện Luật Giám định tư pháp năm 2012 và các văn bản quy định chi 

tiết thi hành, ngày 03 tháng 5 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch đã ban hành Thông tư số 04/2013/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn, hồ 

sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, lập và công bố danh 

sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư 

pháp theo vụ việc; thủ tục cử người giám định tư pháp và thành lập hội đồng 

giám định trong lĩnh vực văn hóa. 

Thời gian qua, trên cơ sở quy định nêu trên, Vụ Pháp chế đã chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ lập danh sách trình Bộ trưởng quyết định 

38 người giám định tư pháp theo vụ việc do Bộ quản lý; tham mưu tiến hành 

thường xuyên công tác giám định tư pháp theo các quyết định trưng cầu của cơ 

quan tiến hành tố tụng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ. 



 

Tính đến thời điểm hiện tại, Vụ đã tham mưu xử lý 16 vụ việc trưng cầu 

giám định tập trung chủ yếu vào giám định sản phẩm văn hóa, di vật, cổ vật, 

quyền tác giả, quyền liên quan. 100% số lượng công việc đều được xử lý đúng 

hạn và bảo đảm chất lượng, chưa có phản ánh gì từ phía cơ quan trưng cầu. 

Ngày 10 tháng 6 năm 2020, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giám định tư pháp, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 

01 năm 2021. Theo đó sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới liên quan đến việc 

bổ nhiệm, cấp thẻ giám định viên tư pháp; công nhận và đăng tải danh sách, hủy 

bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc. Cụ thể: 

- Quy định Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ bổ nhiệm, miễn 

nhiệm giám định viên tư pháp hoạt động trong lĩnh vực quản lý, đồng thời cấp, 

thu hồi thẻ giám định viên tư pháp cho người được bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm. 

- Quy định về nguyên tắc việc công nhận và đăng tải danh sách, hủy bỏ 

công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp 

theo vụ việc. Trên cơ sở đó giao trách nhiệm cho Bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy 

định cụ thể. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định nêu trên thì việc ban hành 

Thông tư quy định một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa 

thay thế Thông tư số 04/2013/TT-BVHTTDL ngày 03 tháng 5 năm 2013 quy 

định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, 

lập và công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp, tổ 

chức giám định tư pháp theo vụ việc; thủ tục cử người giám định tư pháp và 

thành lập hội đồng giám định trong lĩnh vực văn hóa là thực sự cần thiết. 

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Thông tư 

a) Việc xây dựng dự thảo Thông tư trên cơ sở cụ thể hóa Luật giám định tư 

pháp và phù hợp thực tiễn và tính đặc thù của hoạt động giám định tư pháp trong 

lĩnh vực văn hóa;  

b) Các quy định của dự thảo Thông tư phải cụ thể, có tính khả thi cao. 

3. Một số nội dung chính của dự thảo Thông tư 

Dự thảo Thông tư gồm 4 chương và 12 điều. Cụ thể như sau: 

Chương I - Quy định chung: Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp 

dụng của Thông tư và phạm vi giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa. 

Chương II - Quy định về tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn 

nhiệm giám định viên tư pháp, cấp, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp; công 

nhận, đăng tải danh sách, hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ 

việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc. 

Chương III - Quy định về thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và 

thành lập hội đồng giám định tư pháp. 



 

Chương IV - Tổ chức thực hiện. 

Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư quy định một số nội 

dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa, Vụ Pháp chế trình Bộ trưởng 

quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Thứ trưởng (để báo cáo); 

- Vụ TCCB; 

- Lưu: Vụ PC.L(5b). 
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