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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày 29 tháng 10 năm 2020 

 

Kính gửi:     

               - Các sở, ngành: Công an tỉnh, Y tế, Tài chính, Xây dựng, 

                 Văn hóa Thể thao & Du lịch, Sở Thông tin truyền thông,  

                 Sở khoa học công nghệ, Cục thuế tỉnh; 

 - Trung tâm pháp y tỉnh, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh. 

         Căn cứ Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV; Quyết định số 18/2020/QĐ-

UBND ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy 

định hỗ trợ giám định viên tư pháp, người giám định theo vụ việc, người giúp 

việc cho người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Sở Tư pháp 

hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ thanh toán, cụ thể như sau: 

1. Về nguyên tắc hưởng hỗ trợ: Giám định viên, người giúp việc cho 

giám định viên được hưởng mức hỗ trợ hàng tháng thì không được hưởng mức 

hỗ trợ theo vụ việc. 

 2. Về thủ tục, giấy tờ đề nghị thanh toán tiền hỗ trợ: 

  a) Đối với Trung tâm pháp y thuộc Sở Y tế và phòng kỹ thuật hình sự 

thuộc Công an tỉnh hồ sơ thanh toán lần đầu gồm có:  

 - Văn bản đề nghị thanh toán của Thủ trưởng đơn vị và danh sách các 

Giám định viên và người giúp việc;   

 - Quyết định bổ nhiệm đối với giám định viên;  

 - Quyết định tuyển dụng, tiếp nhận, điều động đối với người giúp việc đến 

nhận công tác tại đơn vị (Bản sao các quyết định nêu trên phải có chứng nhận 

của các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực của ủy ban nhân dân 

xã, phường, thị trấn). 

 Trường hợp các quyết định nêu trên bị mất không còn lưu trữ thì phải có 

văn bản xác nhận của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp xác nhận. Trong qua 

trình thực hiện có sự thay đổi về số lượng người được hưởng hỗ trợ thì phải 
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làm văn đề nghị tăng giảm và phải bổ sung các quyết định cá nhân liên quan, 

như quyết định nghỉ hưu, thôi việc, miễn nhiệm, tuyển dụng, điều động. 

 b) Đối với các giám định viên, người giám định theo vụ việc và người 

giúp việc làm việc tại các cơ quan đơn vị khác không thuộc các tổ chức công 

lập. Các sở, ngành quản lý lĩnh vực giám định tư pháp gửi hồ sơ đề nghị thanh 

toán cho các giám định viên và người giám định theo vụ việc bao gồm: 

 - Giấy đề nghị thanh toán hỗ trợ (01 bản đóng dấu đỏ), trong đó có các nội 

dung cơ bản sau: Họ, tên người giám định tư pháp; người giúp việc cho người 

giám định tư pháp; Quyết định trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng; đối với trường hợp cơ quan đơn vị không phân công người giúp 

việc thì phải có xác nhận của giám định viên hoặc người giám định theo vụ việc. 

Trên đây là một số yêu cầu cơ bản của Sở Tư pháp về hồ sơ thanh toán 

chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp, người giám định theo vụ việc, người 

giúp việc cho người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trong quá 

trình thực hiện thanh toán nếu Kho bạc nhà nước tỉnh Điện Biên yêu cầu bổ 

sung về hồ sơ thanh toán đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

phối hợp thực hiện./.  

Nơi nhận:       

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu VT, BTTP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Quế 
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