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Kính gửi:  

 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

 - Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT. 
 

Ngày 22 tháng 12 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đã ban hành Thông tư số 20/2022/TT-BNNPTNT quy định về giám 

định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, có hiệu lực kể 

từ ngày 20/02/2023 (thay thế Thông tư số 49/2014/TT-BNNPTNT). 

Để triển khai thi hành các quy định mới của pháp luật về giám định tư 

pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Thông tư số 

20/2022/TT-BNNPTNT nêu trên và tăng cường hiệu quả hoạt động, công tác 

giám định tư pháp trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ quan tâm, thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông tư số 20/2022/TT-

BNNPTNT; tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người giám định tư pháp 

trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn ở địa phương thuộc thẩm 

quyền quản lý; 

b) Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc tiếp nhận trưng cầu, thực 

hiện giám định theo quy định của Luật Giám định tư pháp và Thông tư 

20/2022/TT-BNNPTNT; chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân 

công đơn vị (thuộc Sở) làm đầu mối tham mưu quản lý công tác giám định tư 

pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tại địa phương;  

c) Tổ chức rà soát, cập nhật, hoàn thiện danh sách cá nhân, tổ chức giám 

định tư pháp thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Thông tư số 20/2022/TT-

BNNPTNT và đăng tải danh sách trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh phục vụ việc trưng cầu giám định của cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng; 

d) Quan tâm, bảo đảm số lượng, chất lượng cá nhân, tổ chức giám định tư 

pháp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác giám định tư pháp; bố trí kinh phí, 

trang thiết bị, phương tiện giám định và điều kiện vật chất cần thiết khác cho cá 

nhân, tổ chức giám định tư pháp nông nghiệp và phát triển nông thôn;  
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đ) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giám định đối với các 

vụ việc được trưng cầu, yêu cầu giám định trong lĩnh vực nông nghiệp và phát 

triển nông thôn đảm bảo chất lượng và đúng thời hạn; 

e) Căn cứ vào điều kiện thực tế và thẩm quyền của mình, có chế độ, chính 

sách thi đua khen thưởng đối với cá nhân, tổ chức giám định tư pháp, thu hút cá 

nhân, tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực 

nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị về các nội dung của Thông tư số 

20/2022/TT-BNNPTNT và các quy định pháp luật về giám định tư pháp liên quan; 

b) Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, thực hiện giám định khi được trưng 

cầu và chủ động cung cấp thông tin, thông báo về tình hình tiếp nhận và thực 

hiện giám định khi được trưng cầu theo quy định tại Thông tư số 20/2022/TT-

BNNPTNT; 

c) Chủ động, kịp thời rà soát, đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm định viên tư 

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

chức giám định tư pháp theo vụ việc trong phạm vi quản lý, lĩnh vực chuyên 

môn của đơn vị. 

d) Có trách nhiệm xây dựng nguồn nhân lực giám định tư pháp, bảo đảm 

thời gian, trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác cho việc thực 

hiện giám định trong lĩnh vực chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ quan tâm, 

tổ chức thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Bộ Tư pháp (để biết); 
- Lưu: VT, PC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hiệp 
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