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BẢN TỔNG HỢP CÁC Ý KIẾN GÓP Ý  

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

 

Các cơ quan, đơn vị đã có ý kiến: 

- Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp) 

- Các đơn vị thuộc Bộ: 12 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 40 

Ý kiến góp ý cụ thể như sau: 

 

STT Đơn vị góp ý Ý kiến góp ý Ý kiến giải trình, tiếp thu Ghi 

chú 

1 Bộ Tư pháp a) Về tên dự thảo Thông tư 

Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu chỉnh lý đảm bảo tên 

của dự thảoThông tư ngắn gọn, không trùng lắp giữa tên của 

Thông tư và phạm vi điều 

chỉnh của Thông tư (Điều 1 dự thảo Thông tư). 

b) Đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung 01 điều (sau 

Điều 2 dự 

thảo Thông tư) quy định về phạm vi giám định lĩnh vực văn 

hóa (các chuyên ngành) tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan 

có thẩm quyền tiến hành tố tụng lựa chọn khi trưng cầu giám 

định. 

c) Đối với Điều 5 dự thảo Thông tư Đề nghị cơ quan soạn 

thảo nghiên cứu, chỉnh lý theo hướng gộp trình tự, thủ tục bổ 

nhiệm và cấp thẻ thành một nội dung nhằm đơn giản hóa thủ 

tục hành chính theo đúng quy định tại Điều 6 Thông tư số 

11/2020/TT-BTP ngày 31/12/2020 và hướng dẫn của Bộ Tư 

pháp tại Công văn số 997/BTP-BTTP ngày 6/4/2021. Theo đó 

thì hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kèm theo 02 ảnh màu chân dung 

cỡ 2cm x 3cm của người được đề nghị bổ nhiệm giám định 

viên (chụp trong thời gian 6 tháng gần nhất). Khi trình Bộ 

Tiếp thu 
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trưởng bổ nhiệm giám định viên tư pháp thì Đơn vị được giao 

chủ trì trình dự thảo quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ (Mẫu số 

2 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BTP) kèm thẻ 

giám định viên tư pháp. Đơn vị được giao chủ trì tiếp nhận 

quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp, thẻ 

giám định viên tư pháp thực hiện việc vào sổ theo dõi số 2 

thẻ và phối hợp với với đơn vị liên quan thực hiện việc đóng 

dấu, trao thẻ giám định viên tư pháp.  

d) Đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung 01 điều quy 

định về việc cấp lại thẻ giám định viên tư pháp theo quy định 

tại Điều 8 Thông tư số 11/2020/TT-BTP. 

đ) Đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung 01 điều sau 

Điều 9 dự thảo Thông tư quy định về quy chuẩn chuyên môn 

áp dụng trong hoạt động giám định tư pháp đối với lĩnh vực 

văn hóa theo quy định của Luật Giám định tư pháp, được sửa 

đổi, bổ sung bới Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giám định tư pháp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không tiếp thu vì đã có quy 

định tại điểm b khoản 2 

Điều 6 

 

Không tiếp thu vì hiện nay 

lĩnh vực văn hóa chưa có 

tiêu chuẩn chuyên môn cụ 

thể 

2 Cục Văn hóa cơ sở Nhất trí   

3 Tổng cục Du lịch Nhất trí   

4 Tổng cục Thể dục thể 

thao 

Nhất trí   

5 Vụ Thư viện - Về tên Thông tư: đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo nghiên 

cứu thu gọn tên của Thông tư để bảo đảm cho việc thuận lợi 

trong áp dụng và triển khai thực hiện. Các nội dung công việc 

có liên quan đến dự thảo Thông tư đề nghị nêu tại phạm vi 

điều chỉnh (Điều 1).  

- Tại phần căn cứ của Thông tư đề nghị bổ sung nội dung: 

Căn cứ văn bản số..... ngày... tháng... năm của Bộ Tư pháp. 

 

Tiếp thu 

 

 

 

 

Tiếp thu 
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Lý do: theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Giám định tư 

pháp năm 2018, sửa đổi bổ sung năm 2020 thì Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang bộ quy định chi tiết tiêu chuẩn bổ 

nhiệm giám định viên tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý sau 

khi thống nhất ý kiến với Bộ trưởng Bộ Tư pháp.   

- Tại Điều 3:  

Khoản 2 của Dự thảo đề nghị cân nhắc việc liệt kê các chuyên 

ngành đào tạo cụ thể trong các lĩnh vực, vì cách liệt kê hiện 

nay còn thiếu. Cần rà soát đầy đủ các lĩnh vực để có quy định 

phù hợp, ví dụ: di sản văn hóa, điện ảnh...  

Khoản 3 đề nghị không đưa cụm từ “ trực tiếp làm công tác 

chuyên môn về chuyên ngành được đào tạo quy định tại 

khoản 2 Điều này” vào trong ngoặc do nội dung này là quy 

định bắt buộc.  

- Tại khoản 3 Điều 4 của Dự thảo đề nghị quy định cụ thể 

mẫu Sơ yếu lý lịch; xác định trường hợp sơ yếu lý lịch theo 

mẫu quản lý cán bộ, công chức, trường hợp khác theo mẫu có 

xác nhận của Ủy ban nhân dân địa phương nơi cư trú.  

- Điều 5 đề nghị chỉnh sửa tên điều cho phù hợp với nội hàm 

quy định của điều, cụ thể: Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư 

pháp, cấp thẻ và lập danh sách giám đinh viên tư pháp.  

Đề nghị cân nhắc tên gọi của Thông tư cho phù hợp với nội 

dung. Vì về cơ bản thông tư bổ sung quy định vê thời hạn quy 

định trong quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực văn 

hóa.  Đề nghị sửa thành: Thông tư bổ sung một số điều của 

các Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp về quyền 

tác giả, quyền liên quan, di vật, cổ vật và đối với sản phẩm 

văn hóa.  

3. Một số kỹ thuật khác 

Thống nhất viết hoa tên Luật (Luật Giám định tư pháp). Rà 

soát cỡ chữ văn bản, lối cách giữa các chữ. Thống nhất gọi 

 

 

 

 

 

 

 

Không tiếp thu do thực hiện 

theo Thông tư của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

 

 

 

 

 

Không tiếp thu do đây 

không phải là yêu cầu quan 

trọng do đều là người làm 

việc trong cơ quan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp thu 
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tên đầy đủ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa 

và Thể thao hoặc nếu các điều sau gọi chung là Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch thì cần có quy định gọi tắt.  

Các điều có dẫn chiếu đến Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ cần có phần ghi tắt hoặc ghi 

đầy đủ hoặc xác định ngay cầu đặt vấn đề của điều. 

6 Vụ Tổ chức cán bộ Nhất trí   

7 Cục Điện ảnh Bổ sung khoản 2 Điều 3: Chuyên ngành đào tạo về đạo diễn 

điện ảnh – truyền hình và biên kịch điện ảnh – truyền hình 

vào tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp. 

Không tiếp thu do không có 

tên chuyên ngành này theo 

quy định 

 

8 Vụ Đào tạo Nhất trí   

9 Vụ Khoa học, Công 

nghệ và Môi trường 

Nhất trí   

10 Cục Hợp tác quốc tế Nhất trí   

11 Cục Mỹ thuật, Nhiếp 

ảnh và Triển lãm 

Nhất trí   

12 Cục Di sản văn hóa Tại K2, 3 Đ 3: Bổ sung từ “ngành”. 

Tại K3 Đ 5: Bổ sung từ “này” 

  

13 Cục Bản quyền tác giả Nhất trí   

14 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Tiền Giang 

Nhất trí   
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15 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Đồng Tháp 

Nhất trí   

16 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Hà Nam 

Nhất trí   

17 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Kon Tum 

Nhất trí   

18 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Sóc Trăng 

Nhất trí   

19 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Điện Biên 

Nhất trí   

20 Sở Văn hóa và Thể thao 

Tp Hải Phòng 

- Tại Điều 2: Đề nghị thay thế cụm từ “Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao” bằng cụm từ “Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao,  Sở Văn 

hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch ... ”. 

- Tại khoản 2 Điều 5; điểm b khoản 4 Điều 5;  khoản 3 Điều 

6; điểm b khoản 4; khoản 2 Điều 8: Như trên. 

- Tại Điều 3: Đề nghị bổ sung quy định “Không thuộc một 

trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Giám 

định tư pháp”. 

- Tại Điều 5: Đề nghị bổ sung quy định về thời hạn theo 

khoản 2 Điều 9 Luật Giám định tư pháp “Trong thời hạn hai 

mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng, 

thủ trưởng cơ quan ngang bộ ... quyết định bổ nhiệm giám 

định viên tư pháp. Trường hợp từ chối thì phải thông báo cho 

người đề nghị bằng văn bản và nêu rõ lý do.”. 

 

Không tiếp thu vì không có 

cơ sở pháp lý 

 

 

 

 

 

Tiếp thu 

 

21 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Quảng Bình 

Bổ sung Điều 7: Quy định công nhận, hủy bỏ công nhận 

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

Không tiếp thu vì nội dung 

này đã thực hiện theo quy 
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pháp theo vụ việc cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở 

Văn hóa và Thể thao theo khoản 1 Điều 20 Luật Giám định tư 

pháp. 

định chung của Luật Giám 

định tư pháp và đầu mối là 

Sở Tư pháp ở địa phương 

22 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Bình Dương 

Nhất trí   

23 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Đắk Lắk 

Nhất trí   

24 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Khánh Hòa 

Nhất trí   

25 Sở Văn hóa và Thể thao 

Thành phố Đà Nẵng 

Nhất trí   

26 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Trà Vinh 

Nhất trí   

27 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Sơn La 

Nhất trí   

28 Sở Văn hóa và Thể thao 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Nhất trí   

29 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Yên Bái 

Nhất trí   

30 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Thái Bình 

Nhất trí   

31 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Hậu Giang 

Nhất trí   

32 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Phú Thọ 

Nhất trí   
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33 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Bình Thuận 

Nhất trí   

34 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Ninh Bình 

Nhất trí   

35 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Bến Tre 

Nhất trí   

36 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Quảng Ngãi 

Tại điểm b khoản 2, khoản 4 Điều 5; khoản 3, điểm b khoản 4 

Điều 6; khoản 2 Điều 8 bổ sung cụm từ “Sở Văn hóa và Thể 

thao” sau cụm từ “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.  

Tiếp thu  

37 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Tuyên 

Quang 

Nhất trí   

38 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Quảng Trị 

Nhất trí   

39 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Gia Lai 

Nhất trí   

40 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Tây Ninh 

Nhất trí   

41 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Thanh Hóa 

Nhất trí   

42 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Cà Mau 

Nhất trí   

43 Sở Văn hóa và Thể thao 

tỉnh Nghệ An 

Nhất trí   

44 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Nam Định 

Nhất trí   
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45 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh An Giang 

Nhất trí   

46 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Cao Bằng 

Nhất trí   

47 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Phú Yên 

Nhất trí    

48 Sở Văn hóa và Thể thao  

tỉnh Kiên Giang 

Nhất trí   

49 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Lai Châu 

Nhất trí   

50 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Long An 

Nhất trí   

51 Sở Văn hóa và Thể thao 

Tp Hà Nội 

Nhất trí   

52 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Lào Cai 

1. Bổ sung thêm (Sở Văn hóa, Thể thao) vào khoản 2, Điều 5; 

điểm b, 

khoản 4, Điều 5; khỏa 3, Điều 6; điểm b, khoản 4, Điều 6; 

khoản 2, Điều 8; điểm 

a và điểm b, khoản 2, Điều 8; 

2. Bổ sung (Điều 5) vào dòng thứ sáu của khoản 3, Điều 5 

Tiếp thu  

53 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Bắc Kạn 

Nhất trí   
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