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Sô:4.t9 /TTr-UBND Quáng Trj, ngày)J tháng nãm 2021 

T5 TRINH 
D ngh ban hành Nghj quyt kéo dài thôi hn áp dyng 

Ngh quyt s 32/2018/NQ-HDND ngày 08/12/2018 cüa Hi d1ng nhân dan 

tinh Quãng Tn v ch d h trq giám d!nh  viên tir pháp và ngiroi giüp vic 
cho giám djnh viên tir pháp giai don 2019 - 2021 

KInh gti'ri: Hi dng nhân dan tinh Quáng Trj khOa VIII 

Thuc hin uy djnh cüa Luât Ban hành van bàn quy phrn pháp lust nàm 
2015 (süa dôi, ho sung näm 2020), Uy ban nhân dan tinh kInh dê nghj Hi dông 
nhân dan tinh xem xét, ban hành Ngh quyêt kéo dài thi han  áp dung Nghj quyêt 
so 3212018/NQ-HDND ngày 08/12/20 18 cüa Hi dông nhân dan tinh ye ché d 
ho trçc giám djnh viên tix pháp và ngixôi giüp vic cho giám djnh viên tix pháp giai 
doan 2019-2021, cu the nhix sau: 

I. S1 CAN THIET BAN HANH VAN BAN 
Thrc hin Nghj quyêt sO 69i'NQ-HDND ngày 18/6/2021 cüa Hi clOng nhân 

dan tinh Quàng Trj ye vic thông qua kê hoach to chrc các kr hçp thithng 1 cüa 
Hôi dông nhân dan tinh näm 2021, theo do, Hi dông nhân dan tinh Quãng Trj dir 
kiên së xem xét và ban hành Nghj quyêt ye ché d ho trq giám dlnh  viên tu pháp 
và ngi.ri giüp vic cho giám cljnh viên tir pháp giai doan 2022 - 2025 tai kr  h9p 
thu 4, Hi dông nhân dan tinh Khóa VIII. 

Vic Hi dông nhân tinh d? kiên ban hành Ngh quyêt ye chê d ho trq 
giám djnh viên tix pháp và ngui giOp vic cho giám djnh vién tu pháp giai don 
2022 - 2025 là nhäm tiêp tc dng viên kjp thii di ngü lam cong tác giám djnh 
pháp y, giám djnh k9 thut hinh sr trén dja bàn tinh. 

Tuy nhiên, qua rà soat UBND tinh nhn ,thây: Theo l trmnh, den ngày 
0 1/7/2022, ChInh phü mi tO chirc thrc hin chê d chInh sách tiên li.iang mâi; 
mt khác, hin nay tInh hInh djch bnh Covid- 19 trên Ca nwc dangdiên biên phüc 
tap, ChInh phü và các dja phi.wng dãnh phân l&n các nguôn 1rc dé phOng, chông 
djch bnh. 

Do do, UBND tinh kInh trInh Hi dông nhân dan tinh ban hành Nghj quyêt 
ko dài thai hgn thc hin Nghi quyêt so 32/2018/NQ-HDND ngày 08/12/20 18 
cza H5i dóng nhdn dan tinh ye ché d hO trcx giám djnh vien hr pháp Va ngw&i 
gizp vic cho giám d/nh viên tttpháp giai d0?n 2019 - 2021 den hét nàm 2022. 

Sau khi ChInh phü thrc hin chê d chInh sách tiên lucing miii, UBND tinh 
chi dao tong hcip, dánh giá kêt qua thrc hiên, trên Co si dO d xem trInh Hi dông 
nhân dan tinh ban hành Nghj quyêt m&i ye che d ho trçl giám djnh viên tu pháp 
và ngthi giüp vic cho giám djnh viên tu pháp trong giai doan  tiép theo. 



II. MIJC DCH, QUAN DIEM XAY DVNG  flU' THAO NGH QUVET 
- Dam bâo chê d, chInh sách cho di ngü lam cong tác giám dlnh  pháp y, 

giám djnh k5 thut trên dja bàn tinh. 
- Thuc hin dung quy djnh cUa Lut ban hành van bàn quy phm pháp 1ut 

và các van bàn có lien quan. 
III. QUA TR1NH xAY DING 
Dê phic vii cho vic xây drng Nghj quyêt, thirc hin chi dao  cüa UBND 

tinh, Sâ Tii pháp dâ chü trI thrc hin các ni dung cong vic sau: 
1. Lay ' kiên cüa S& Y tê, Cong an tinh ye dr kiên tham muu ban hành nghj 

quyêt (Cong van so 807/STP-XD&KTVBQPPL ngày 05/7/2021 cüa Sâ Tir pháp 
ye vic tham gia ' kiên ye kéo dài th&i han  thrc hin Nghj quyêt so 32/2018/NQ-
HDND). 

2. Lay kiên bang van bàn cüa các ca quan, tO chirc, dan vj có lien quan 
ye dr thão Nghi quyêt (Cong van so 898/STP-XD&KTVBQPPL ngày 22/7/2021 
cüa Sâ Tu pháp). 

3. Dâng tài dr thão Nghj quyt len Cong thông tin din tir tinh d 1y kin 
rng räi cüa các ca quan, to chirc, dan vj, cá nhân theo dung quy djnh cüa Lut 
Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut. Den ngãy 05/8/2021 có 09 luçfl nglx&i xem 
nhung không Co kiên tham gia. 

4. Tong hçp kiên gop )2, tiêp thu chinh l dr thão Nghj quyêt Va CC tài 
lieu có lien quan cQng nhu giái trInh dôi v&i các )2 kién gop . Den ngày 05/8/202 1, 
S Tu pháp nhn di.rçic 04 kiên tham gia cUa các Ca quan, dan vj: Cong an tinh 
(Cong van so 1812/CAT-PCO9 ngày 04/8/2021 cüa Cong an tinh), Sâ Tài chInh 
(cong van so: 2700/STC-TCHCSN ngày 04/8/2021), S Y té (cong van so 
1446/SYT-TTrS ngày 23/7/202 1), Trung tarn Pháp y (cong van so: 40/TTPY-
TCHC cüa Trung tam pháp y). Tat ca các kiên tham gia cüa các co quan, dan vj 
dêu nhât trI vri dii tháo nghj quyêt 

5. Di.r thâo nghj quyêt không cO ni dung mói, chi kéo dài th&i han  thrc 
hin Nghj quyêt so 32/2018Q- den bet näm 2022, mt khác, các kién 
tham gia cOa các ca quan, dan vj dêu nhât trI vi dr thão Nghj quyet. 

IV. BO cuc VA NO! DUNG C(1 BAN CUA DI)' THAO NGH! QUYET 
1. B cuc: 
Nghj quyt kéo dài thii han  áp ding Nghj quy& s 32/2018/NQ-HIDND 

ngày 08/12/20 18 cüa Hi dOng nhân dan tinh ye chê d h trçl giám djnh viên tu 
phap và ngi.thi giüp vic cho giám djnh viên tu pháp giai doan 2019 - 2021 gôm 2 
diêu (co dtr thâo Nghj quyet gri kern theo). 

2. Ni dung co ban 
Dir thão Nghj quyêt chi quy djnh kéo dài thii han  áp ding Ngh quyêt so 

32/2018/NQ4ND ngày 08/12/2018 cüa Hi dOng nhân dan tinh ye ché d hO 
trq giám djnh viên tu phap và ng.thi giüp vic cho giám djnh viên tu pháp giai 
doan 2019 - 2021 den bet nãm 2022, khong có ni dung mdi. 

Trên day là Th trInh dij tháo Nghj quyêt kéo dài thai han  áp ding Nghj quyêt 
so 32/2018/NQ-I-mND ngày 08/12/20 18 cüa Hi dOng nhân dan tinh ye the d 
ho trçi giám djnh vien ttx pháp và ngthi giüp vic cho giám djnh viên tu pháp giai 



TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

don 2019 - 2021, Uy ban nhân 
hành./. 

(Xin g&i kèin theo: Dir ththo 
tháo Nghj quyêt)., 

Noi nh:in: 
- Nhtr trn; 
- Sâ Tu phap; 
- Lru: VT, 

dan tinh kInh trInh 1-IDNID tinh xem xét, ban 

Nghj quylt; Ban chp các kié'n gop vào dr 

Vô Win Htrng 



1101 BONG NHAN DAN 
TINH  QUANG  TR! 

S& /2021/NQ-HDND 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
BcIp-Ttrdo-Hnh  phác  

Quáng Tn, ngày tháng nám 2021 

NGH! QUYET 
Kéo dài tho'i hin ap ding Ngh quyt s 32/2018/NQ-HDND 

ngay 08/12/2018 cua Hoi dong nhan dan tinh Quang Tn ye che dç ho trçr 
cho giám djnh viên tir pháp và nguôi giüp vic giai doin 2019 - 2021 

HQI BONG NHAN DAN TiNH QUANG TR! 

KHOA VIII, KY HQP THU 4 

can cz Lut T ch&c chInh quyn dja phuo'ng ngây 19/6/2015; 

Can c& Ludt Sta dói, b sung mt s diu cia LuçIt To chi-c C'hInh phñ và 
Lut To chi-c chInh quyén djaphirniig ngày 22/11/2019, 

Can ci- Lut Ngán sách nhà nethc ngày 25/6/2015; 

Can ciLuçt Giám djnh twpháp ngày 20/6/2012, 

Can ce Luçt Ban hành van ban quyphgm pháp lut ngày 22/6/2015; 

Can c& Ludt tha ddi, bd sung m5t s diJu cza Luat  Ban hành van ban quy 
phgmpháp luct ngày 18/6/2020; 

('an ci'r Nghj djnh so' 34/2016/ND-CP ngày 14 tháng 5 nám 2016 cia 
ChInh phi quy djnh chi tiêt m5t sO diéu và bin pháp thi hành Lut Ban hành 
van ban quy ph gin pháp luát, 

Cànth Nghj djnh s 154/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 cia ChInh phz 
tha dôi, bO sung m5t sO diêu ci.a Nghj djnh so 34/2016/ND-cP ngày 14 tháng 5 
nám 2016 cia Chjnh phü quy djnh chi tiêt m5t sO diêu và bin pháp thi hành 
Lut Ban hành van ban quyphgmpháp luçt, 

Xét tà trInh sO' /TTr-UBND ngày tháng näm 2021 cza Uyban 
nhán dan tinh ye d tháo Nghj quyét kéo dài th&i han cip dyng Nghj quyêt so 

32/2018/NQ-HDND ngày 08/12/2018 cüa Hi dong nhán dan tinh Qucing Trj ye 
ché d hO trç/ giám djnh viên tit pháp và ngwài giip vic cho gicim djnh viên tw 
pháp giai dogn 2019 - 2021, Bcio cáo thám tra cüa Ban Pháp chê, j kiên tháo 
1uç2n cza dgi biêu J-I3i dóng nhcin dan tinh tgi k> hQp. 

QUYET NGH!: 
, ,. ' .

S Bieu 1. Keo dai thyi han  ap ding Ngh quyet so 32/2018/NQ-HDND ngay 
08/12/2018 cüa Hi dông nhân dan tinh Quãng Trj ye ché d h trçi giám djnh 
viên tupháp và ngithi giüp vic cho giám djnh viên tix pháp giai doan 2019 - 
2021 den bet näm 2022. 

Biu 2. T chüc thuc hiên 

1. Giao Üy ban nhân dan tinh t chrc thrc hin Ngh quyt. 
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2. Thithng trtrc Hi dng nhân dan tinh, các Ban Hi dng nhãn dan tinh và 
di biéu Hi dông nhân dan tinh phôi hqp v&i Ban Thung trirc Uy Ban Mt trn 
To quôc Vit Nam tinh giám sat vic thirc hin Nghj quyet. 

Nghj quy& nay dâ dtrçic HDND tinh khóa , K' hçp tht'r .... thông qua 
ngày tháng nàm 2021 và có hiu 1rc ké tü ngày .... tháng ... näm 2021.!. 

Nol niqin: 
- UBTVQH, ChInh phC; 
- VPQH, VPCTN, VPCP; 
- Viii Pháp chê các B: BCA, BTC, BYT; 
- Cic KTVBQPPL - Bô Ti.r pháp; 
- ITt U, TT'HDND, UBND, UBMYFQVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Dal biu HDND tinh; 
- VAn phOng HDND tinh; 
- Các sâ, ban, ngành cap tinh; 
- TT HDND, UBND cap huyn; 
- Báo Quãng Trj, Dài PT-TI-I tinh; 
- Trung tam Tin h9c vã. Cong bâo tinh; 
- Ltru: VT HDND tinh; BPC. 

CHU T!CH 

Nguyen Bang Quang 
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