
U( BAN NHAN DAN 
T!NH QUANG TRI 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc  

    

S: . /TTr -UBND Quáng Trj, ngày,40 tháng nám 2023 

TY TR!NH 
9 7 A 7 Dir thao Ngh quyet quy d!nh  mtrc ho trçr cho glam d!nh  vien tur phap, 

ngtrôi giám dnh tir pháp theo vii vic, ngtrô'i giüp vic cho ngtrôi giám dnh 
tir pháp trên dja bàn tinh Quãng Tn 

KInh gi:ri: Hi dng nhân dan tinh Quâng Trj 

Thirc hin quy djnh cUa Lut Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut (diiçic 
sra dôi, bô sung näm 2020), Nghj quyt so 106tNQ-HDND ngày 09/12/2022 
cüa HDND tinh Quâng Trj ye kê hoch to chc các k' h9p th.thng 1 HDND 
tinh närn 2023, UBND tinh kinh trInh I-]DND tinh dir tháo Nghj quy& quy djnh 
mirc ho trçl cho giám djnh viên tu pháp, ngithi giám djnh tu pháp theo vii 
vic, ngisi giüp vic cho ngithi giám djnh tu pháp trên dja bàn tmnh Quàng Trj, 
cii the nhu sau: 

i. SIX CAN THIET BAN HANH NGHJ QUYET 
Hin nay, các quy djnh ye chê d dOi vói nguii giám djnh tu pháp và 

nguii tham gia giám djnh tu pháp ducc 9uy djnh tai  Diu 37, Diu 38 Luât 
Giám djnh tu pháp näm 2012 (duci sra dôi, bô sung näm 2020); Diu 25, 26, 
29 Nghj djnh so 85/2013/ND-CP ngày 29 tháng 7 näm 2013 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt và bin phap thi hành Lust  Giám djnh tu pháp (duçc sira dôi, bô 
sung bii Nghj djnh so 157/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 näm 2020 cüa ChInh 
phü); Quyêt djnh so 01/2014/QD-TTg ngày 01 tháng 01 nàm 2014 cüa Thu 
tiràng Chinh phü ye ché d bôi duOng giám djnh tu pháp; Thông 
tu sO 49/2017/TT-BCA ngày 26 tháng 10 näm 2017 cüa BO twang B Cong 
an quy djnh chi tiêt chê d bôi dtxöng giám djnh tu pháp lTnh vrc k9 thut hInh 
sir; thành phân, so nguii thirc hin nhim vii  khi giám djnh dôi vvi tw&ng hçip 
khám nghim tü thi, mô t1r thi và khai qut tir thi; Thông tu so 31/2015/TT-
BYT ngày 14/10/2015cüa Bô tw&ng B Y tê quy djnh vic áp diing chê d bôi 
duOng, thôri gian và so ngithi thrc hin giám djnh dôi vai trng l°ai  vic giám 
djnh pháp y, pháp y tam than; Thông tu sO 137/2014/TT-BTC ngày 18/9/2014 
cüa B tru&ng B Tài chInh hithng dan vic 1p d%r toán, chap hãnh và quyêt 
toán kinh phi chi trâ tiên bOi duö'ng giám djnh tu pháp cüa các cci quan tiên hành 
to ting theo quy djnh cüa Quyêt dnh so 01/2014/QD-TTg ngày 01 tháng 01 
näm 2014 cüa Thu tuâng ChInh phü ye chê d bôi duong giám djnh tu pháp. 

Tai tinh Quàng Trj, can c khoãn 3 Diu 38 Lust  Giám djnh tu pháp "Ba, 
co quan ngang b5, HDND cap tinh can c' vào k/ia náng, diêu kin thyv tê và 
tMm quyên cüa mInh quy djnh chê d, chInh sách khác dé thu hzt chuyên gia, to 
cháv có náng 4c tham gia hogt dç$ng giám djnh tu pháp. ", HIDND tinh dã ban 
hành Nghj quyt s 32/2018/NQ-HDND ngày 08/12/2018 ye chê d ho tr giám 
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djnh vien tu pháp, ngithi gii'ip vic cho giám djnh vien tu pháp giai dotn 2019 - 
2021 và Nghj quyêt so 109/2021 /NQ-HDND ngày 30/8/2021 ye kéo dài thirc 
hin Nghj quyêt so 32/2018/NQ-HDND den hêt näm 2022. 

Ni dung nghj quyêt quy djnh h trçi cho giám djnh viên tu pháp, ngui 
giñp vic giám djnh vien tu pháp thuc linh virc giám djnh pháp y, giám djnh k5 
thut hInh sr lam vic ti Trung tam pháp y thuc Sà Y té và PhOng K thut 
hInh sij thuc Cong an tinh. Tr näm 2019 den bet tháng 12/2022, dã thirc hin 
ho trg vâi tOng so kinh phI là: 856.650.000d ('Tam tram nám muc7i sáu triu, sáu 
tram nárn mut'i nghIn dông,). 

Den nay, HDND tinh chi.ra ban hành Nghj quyêt quy djnh chê dO h trg 
cho giám djnh viên tu pháp, nguM gil'Jp vic cho giám djnh vien tu pháp ti các 
cci quan chuyen mon thuOc UBND tinh dê to chirc thirc hin tü näm 2023 và 
các näm tiêp theo. Ben cnh do, hot dng cüa các c quan giám djnh vn gp 
khó khan, vi.thng mac, so vii vic giám djnh ngày càng nhiêu, tInh chat phic 
tap, trong khi do, ché dO bOi duong cho giám djnh viên tu pháp, ngui giám 
djnh tu pháp, ngui giüp vic cho giám djnh viên ti.r pháp... theo quy djnh hin 
hành chua tucmg xi'rng vOi yêu cau nhim vii dizgc giao. (Hin nay, tong so 
giám djnh viên trên dja bàn tinh gOm cO: Giám djnh viên pháp y ti Phông K5 
thut hInh sir Cong an tinh: 02 giám djnh viên và 02 ngithi giüp vic giám djnh 
viên pháp y; tai  Trung tam Pháp y: 04 giám djnh viên và 03 ngithi giüp vic 
cho giám djnh viên pháp y. Dôi v&i linh virc giám djnh k thut hInh sir: 19 
Giám djnh viên, ngui giüp vic giám djnh viên k thut hInh sir: 08; tai các co 
quan chuyen mon thuOc UBND tinh: 45 nguYi; giám djnh theo vi vic: 03 
nguâi. So lucing vi vic giám djnh: Näm 2020: Giám djnh pháp y: 280 vu viêc; 
Giám djnh viên k5' thut hInh sr: 1.022 vi vic; ti các cci quan chuyên mOn: 
13 vii vic. Nàm 2021: Giám djnh pháp y: 238 vii vic; Giám djnh viên k5' thut 
hmnh sir: 1,119 vi vic; ti các cc quan chuyén môn: 11 vi vic. Näm 2022: 
Giám djnh pháp y: 244 vi vic; Giám djnh viên k5' thut hinh sir: 1,042 vu vic; 
tai các co quan chuyên mOn: 13 vii vic.) 

VI vy, can cr quy djnh ti khoàn 3 Diêu 38 Lu.t Giám djnh tu pháp, vic 
xây dmg, trInh HDND tinh ban hàrih Nghj quyêt quy djnh mire ho trçr cho giám 
djnh viên tu pháp, nguii giám djnh tu pháp theo vii vic, ngiRi giirp vic cho 
ngui giám djnh tu pháp trén dja bàn tinh Quàng Trj dé to chirc thirc hin tr 
nàm 2023 và các nam tiêp theo là het sirc can thiêt và có c s& pháp l. 

II. MIJC DICH VIEC XAY DuNG DTI THAO NGII! QUYET 
- Thirc hin dung quy djnh cira Lut Giám djnh tu pháp, Lu.t Ngân sách 

nba mthc và các van bàn khác cO lien quan. 
- Bào dam tiên dO,  chat luçng, thai hn trInh van bàn theo dung quy djnh. 
- Dng viên, ho trq kjp th?i cho các can bO,  cOng chirc, viên chirc hot 

dng trong linh virc giám djnh tu pháp, hoàn thành tOt nhim vj duc giao. 
III. QUA TRINH XAY DuNG Dl)' THAO NGHI QUYET 
Qua trmnh xây dirng di,r thão Nghj quyêt quy djnh mire hO trq cho giám 

djnh vién tu pháp, ngu1i giám djnh tix pháp theo vi vic, nguri giOp vic 
cho nguOi giám djnh tu pháp trén dja bàn tinh Quãng Trj dam bão theo dung quy 
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djnh cüa Lust  Ban hành van ban quy phm pháp 1utt näm 2015 (drcrc si:ra di, 
bô sung näm 2020) và các van bàn huOng dn, ci;i the: 

Di;r thão dã di.rçic lay " kiên cüa các Co quan, dn vj có lien quan và diiçc 
dàng tãi trén Cong thông tin din tü cüa tinh de lay kiên theo quy djnh (Cong 
van so 137/STP-XD&KTVBQPPL, 138/STP- XD&KTVBQPPL ngày 
30/01/2023 cüa Sâ Tu pháp); có 15 Ca quan, dan vj tham gia kiên, trên Cong 
Thông tin din tü tinh có 44 krqt truy c.p. Các kiên dêu thông nhât vi ni 
dung, the thirc cüa di;i thào Nghj quyêt; ngày 06 tháng 3 nám 2023, Sâ Tis pháp 
dã to chüc cuc hçp tu van thâm djnh di;r thão Nghj quyêt, các kiên tham gia 
d di..rac xem xét, tong hap, hoàn chinh di;r thâo Nghj quyêt theo dung quy djnh. 

Ngày 08/3/2023, ti Phiên h9p Toàn the cüa UBND tinh ye tham gia 
kiên dôi vâi các báo cáo, dê an trInh k' hp tht'r 16 - HIDND tinh Khóa VIII: Hi 
nghj dã nhât trI vói các ni dung di;r tháo Nghj quyêt và thông nhât dê nghj trInh 
HDND tinh thông qua ti kS'  h9p thi1r 16 - HDND khóa VIII. 

IV. BO CIJC VA NQI DUNG CJ BAN CUA D1' THAO NGH! QUYET 
Dir thão Nghj quyêt gôm có 05 Diu, bao gm: 
Diu 1. Phm vi diu chinh 
Nghj quyêt nay quy djnh mirc ho trçi cho giám djnh viên tu pháp; ngu1i 

giám djnh ttx pháp theo vi;i vic; ngithi giüp vic cho ngii?ii giám djnh tu pháp 
trén dja bàn tinh Quáng Trj. 

Diu 2. Dôi tuqng áp ding 
1. Giám djnh viên tix pháp; ngui giüp vic cho giám djnh viên tu pháp; 

ngtri giám djnh tii pháp; ngut'Yi gillp vic cho nguYi giám djnh tu pháp theo 
Vi:! VC. 

2. Các ca quan, to chrc, cá nhân có lien quan. 
Diu 3. Mfrc h tro 
1. Giám djnh viên tu pháp lam vic ti Phông k5 thi4t hInh si;r Cong an 

tinh và Trung tam pháp y tinh: 600.000 dông/ngirôi/tháng. 
2. Nguii giüp vic cho giám djnh viên tu pháp lam vic tai  Phông k 

thut hInh si;r Cong an tinh và Trung tam pháp y tinh: 3 00.000 
dông/ngiiii/tháng. 

3. Giám djnh viên tu pháp, ngi.thi giám djnh tu pháp theo vi;i vic cüa các 
Co quan chuyên mon thuc UBND tinh: 1.000.000 dông/ngithi/vi;i vic. 

4. NgiRii giüp vic cho giám djnh viên tu pháp, ngi.rii giám djnh tu pháp 
theo vi;i vic cüa các co quan chuyên mon thuc UBND tinh: 500.000 dông/ 
vu viêc. 

A. Dieu 4. Nguon kinh phi thirc hiçn 
Nguôn ngân sách tinh dam bào. 
Diu 5. Diu khoãn thi hành 
1. Giao Uy ban nhân dan tinh triên khai, thi;rc hin Nghj quyêt. 
2. Thuing tri;rc HDND tinh, các Ban cüa HDND tinh, TO di biêu HDND 

tinh và di biêu HDND tinh phôi hap viii Ban thithng tri;rc Uy ban mt trn To 
qu6c tinh và các tO chüc chInh trj - xã hi giám sat vic thçrc hin Nghj quyêt. 

3. Nghj quyêt nay dã duçic HDND tinh Quãng Trj Khóa VIII, KS'  hçp thi.r 
16 thOng qua ngày ... tháng ... näm 2023, có hiu li;rc thi hành tü 
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ngày. . . .tháng. . .näm 2023 và thay th các nghj quyt: Nghj quyt s 
3 2/20 18/NQ-HDND ngày 08/12/2018 cüa HDND tinh Quãng Trj ye chê d ho 
trçl giám djnh viên tu pháp, ng.thi giüp vic cho giám djnh viên tu pháp giai 
doan 2019 - 2021; Nghj quyêt so 109/2021/NQ-HDND ngày 30/8/202 1 cUa Hi 
dông nhãn dan tinh kéo dài thñ hn áp diing Nghj quyêt so 32/2018/NQ-I-IBND 
ngày 08/12/2018 cüa HDND tinh Quãng Trj ye ché ct ho trq giám djnh vién tu 
pháp và ngu?i giüp vic cho giám djnh viên tupháp giai doan  2019 - 2021. 

Trên day là Th trInh dir thâo Nghj quyêt quy djnh mrc ho trq cho giám 
djnh viên tu pháp, ngu?Yi giám djnh tu pháp theo vii vic, nguii giüp vic cho 
ngthi giám djnh tu pháp trên dja bàn tinh Quãng Trj, UBND tinh kInhtrInh 
FIDND tinh xem xét, thông qua (Gzi kern theo ho so' dr tháo Nghj quyét cüa 
HDND tinh).t4,' 
Noi n/ian: 
- Nhu trên; 
- Thung trJrc HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban Pháp ché - HDND tinh; 
- SiTupháp; 
- Luu: VT, THU, 
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