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Ngọc Hà

HỘI NGHỊ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TẠI HÀ NỘI 
VÀ BÌNH ĐỊNH

Ngày 15/7, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị phổ biến tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về giám định tư pháp trong lĩnh 
vực xây dựng.

Đến dự và khai mạc Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng và Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng 
công trình xây dựng Phạm Minh Hà. Cùng dự có hơn 150 đại biểu đại diện các Cục, Vụ, Viện; đại diện các cơ quan điều tra, Viện 
kiểm sát, tòa án (cơ quan trưng cầu giám định của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc); đại diện các 
Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; các cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương; các tổ chức, cá nhân thực 
hiện giám định tư pháp theo vụ việc.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quang Hùng hoan nghênh Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có 
sáng kiến tổ chức Hội nghị này để phổ biến những quy định mới về giám định tư pháp. Hiện nay, công tác giám định tư pháp 
nói chung và giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng đang trở thành một trong những nội dung hết sức quan trọng để xác 
định nguyên nhân, giá trị thiệt hại, xác định trách nhiệm các vụ việc và yêu cầu của cơ quan tố tụng.

“Lĩnh vực xây dựng là lĩnh vực đặc thù có những điểm khác biệt so với các giám định tư pháp khác. Hiện nay, các cơ quan 
chuyên môn theo xu hướng chung đang hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này. Cụ thể, Luật Giám định tư pháp ra 
đời, sau đó các Thông tư, hướng dẫn được ban hành và tiếp tục được sửa đổi, bổ sung” – Thứ trưởng Lê Quang Hùng cho biết.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lê Quang Hùng cũng cho rằng, thực tế hiện nay, công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng 
được đánh giá cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, cũng đòi hỏi phải cố gắng hơn nữa, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất 
lượng khi giám định, không phát sinh khiếu nại trong quá trình tranh tụng.

“Thông qua Hội nghị này, các đơn vị, tổ chức, cá nhân là những người trực tiếp có tiếng nói góp ý, trao đổi và trên cơ sở đó các 
cơ quan quản lý nhà nước có những tiếp thu, ghi nhận, chỉnh sửa và đặc biệt là cơ quan tố tụng có thêm ý kiến xem công tác 
này cần hoàn thiện thêm ở khâu nào, chỗ nào”.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng phát biểu tại Hội nghị.
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Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Phạm Minh Hà trao đổi một số điểm mới.

Trao đổi tại Hội nghị, ông Phạm Văn Tuấn, Cục Bổ trợ tư pháp, 
Bộ Tư pháp đã phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, 
Nghị định số 157/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 
số 85/2013/NĐ-CP. Với những mở rộng phạm vi giám định 
tư pháp hoạt động giám định tư pháp được thực hiện theo 
quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng. Kết quả là nguồn 
chứng cứ phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi 
hành án hình sự; giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự. 
Việt Nam cần có tư cách một chuyên gia độc lập để góp phần 
minh bạch hóa đời sống tố tụng.

Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Cục giám định nhà nước 
về chất lượng công trình xây dựng Phạm Minh Hà khẳng 
định, Bộ Xây dựng với vai trò cơ quan quản lý nhà nước đã 
ban hành nhiều văn bản pháp luật góp phần đưa hoạt động 
giám định, giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng có 
những chuyển biến tích cực. Thể chế về giám định, giám 
định tư pháp xây dựng đã cơ bản được hoàn thiện thông qua 
việc ban hành Luật, Nghị định và các Thông tư hướng dẫn 
thực hiện; hệ thống Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật, định 
mức kinh tế kỹ thuật ngày càng được hoàn thiện; nguồn 
nhân lực thực hiện công tác giám định, giám định tư pháp 
xây dựng đã được tăng lên về số lượng, chất lượng, cơ bản 
đáp ứng được yêu cầu thực tế. Các vụ việc giám định, đặc 
biệt là các vụ việc lớn đã cơ bản được giải quyết, đáp ứng kịp 
thời yêu cầu của hoạt động tố tụng. Hội nghị phổ biến một 
số điểm mới của các pháp luật liên quan trong lĩnh vực xây 
dựng. Một số quy định mới của pháp luật giám định tư pháp 
trong lĩnh vực xây dựng (Thông tư 17/2021/TT-BXD), một số 

văn bản pháp luật mới liên quan của Bộ Xây dựng về giám 
định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng (Luật số 56/2020/QH14 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; 
Nghị định 157/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP, các quy định của pháp 
luật về chi phí giám định, bồi dưỡng giám định; Thông tư số 
17/2021/TT-BXD ngày 22/12/2021 quy định một số nội dung 
về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng)... 
Cục trưởng Phạm Minh Hà cũng đề xuất một số kiến nghị 
với Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh và Cơ quan trưng 
cầu giám định tư pháp nhằm hoàn thiện chính sách pháp 
luật cũng như bảo đảm năng lực giám định tư pháp tại các 
địa phương, quy định chế tài cụ thể đối với tổ chức, cá nhân...

Ông Nguyễn Bắc Thủy - Trưởng phòng Kinh tế đầu tư - Cục 
Kinh tế, Bộ Xây dựng với những kinh nghiệm thực tiễn trong 
các vụ án đã trình bày tham luận liên quan tới các công tác 
giám định chi phí đầu tư. Các quy trình thủ tục liên quan 
nhằm rút ngắn quá trình giám định tư pháp.

Đại diện Viện Khoa học công nghệ xây dựng, ông Cao Duy 
Khôi, Giám đốc Viện chuyên ngành kết cấu công trình xây 
dựng, chia sẻ: Tất cả các vụ việc xảy ra sự cố xây dựng đều 
liên quan tới lỗi của các bên liên quan do làm không đúng 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, trình tự nội dung các công 
việc thực hiện không đúng. Công tác giám định thường tốn 
rất nhiều thời gian, hệ thống tiêu chuẩn phục vụ công tác 
kiểm định, giám định chưa đầy đủ hoặc đã cũ. Việc phê duyệt 
dự toán giám định tư pháp đôi khi còn vướng mắc gây tốn 
thời gian về thủ tục…
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Thông qua những trao đổi, thảo luận mà các đại biểu đóng 
góp để khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 
trong công tác lựa chọn, trưng cầu tổ chức, cá nhân thực 
hiện giám định; tiếp nhận trưng cầu, bàn giao hồ sơ tài liệu 
phục vụ giám định; quy trình thực hiện giám định; tạm ứng, 
thanh toán chi phí, bồi dưỡng giám định; tham dự phiên tòa; 
sự phối hợp giữa các cơ quan trưng cầu và các tổ chức, cá 
nhân thực hiện giám định trong việc xác định nội dung giám 
định, cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ giám định, xác định 
thời hạn giám định…

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức thực hiện một 
số giải pháp như tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ 
thống văn bản quy phạm pháp luật, hành lang kỹ thuật quy 
chuẩn, tiêu chuẩn, cơ chế chính sách đảm bảo khuyến khích, 
thu hút hiệu quả lực lượng giám định tư pháp xây dựng. Bộ 
sẽ chú trọng phổ biến, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ giám 
định và kiến thức pháp luật liên quan công tác giám định, 
định giá tài sản cho các tổ chức, cá nhân tham gia giám định 
tư pháp xây dựng và kiện toàn hệ thống các tổ chức, cá nhân 
đủ điều kiện giám định tư pháp xây dựng… nhằm từng bước 
đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp 
trong lĩnh vực xây dựng.

Bộ Xây dựng sẽ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính 

sách khuyến khích, đảm bảo lực lượng giám định tư pháp; 
tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng làm 
giám định tại địa phương; các cơ quan trưng cầu nghiên cứu, 
bổ sung quy định về cơ chế, chính sách tài chính đối với công 
tác giám định tư pháp, đặc biệt đối với các cơ quan quản lý 
nhà nước chuyên ngành khi thực hiện nhiệm vụ giám định; 
quy định cụ thể các trường hợp được quyền từ chối giám 
định tư pháp; quy định chế tài xử lý đối với tổ chức, cá nhân 
có vi phạm quy định của pháp luật trong việc thực hiện giám 
định tư pháp.

Ngày 21/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bình Định, Bộ Xây dựng 
phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị phổ 
biến, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về giám định tư 
pháp trong lĩnh vực xây dựng lần thứ 2 năm 2022.

Hội nghị có sự tham gia của gần 150 đại biểu, bao gồm đại 
diện các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng như Cục Giám định nhà 
nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Kinh tế xây 
dựng, Viện Khoa học công nghệ xây dựng… Đại diện các cơ 
quan tiến hành tố tụng như: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện 
Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân một số tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; đại diện các Bộ quản lý công trình 
xây dựng chuyên ngành; các cơ quan chuyên môn về xây 
dựng tại địa phương; các tổ chức, cá nhân thực hiện giám 
định tư pháp theo vụ việc, chủ yếu là khu vực phía Nam.

Quang cảnh Hội nghị.
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Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Ngô Lâm – Phó Cục trưởng 
Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng 
(Bộ Xây dựng) nhấn mạnh: Cùng với hệ thống quy định pháp 
luật về giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng ngày càng 
hoàn thiện, thực tế trong những năm qua, hoạt động giám 
định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng đã thể hiện được vai 
trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động tố tụng, góp phần 
quan trọng vào việc điều tra, truy tố xét xử các vụ án được 
chính xác, khách quan, đúng pháp luật. Bên cạnh đó, vẫn còn 
một số hạn chế, vướng mắc cần được khắc phục, tháo gỡ.

Hội nghị tập trung vào những nội dung chính như sau: Phổ 
biến, tập huấn các quy định của pháp luật mới về giám định 
tư pháp trong lĩnh vực xây dựng (Luật số 56/2020/QH14 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Nghị 
định 157/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 85/2013/NĐ-CP, các quy định của pháp luật về chi 
phí giám định, bồi dưỡng giám định; Thông tư số 17/2021/
TT-BXD ngày 22/12/2021 quy định một số nội dung về hoạt 
động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng)…

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện 
một số giải pháp như tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện 
hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hành lang kỹ thuật 
quy chuẩn, tiêu chuẩn, cơ chế chính sách đảm bảo khuyến 
khích, thu hút hiệu quả lực lượng giám định tư pháp xây 
dựng. Chú trọng phổ biến, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ 

Ông Ngô Lâm – Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng phát biểu khai mạc Hội nghị.

giám định và kiến thức pháp luật liên quan công tác giám 
định, định giá tài sản cho các tổ chức, cá nhân tham gia giám 
định tư pháp xây dựng và kiện toàn hệ thống các tổ chức, cá 
nhân đủ điều kiện giám định tư pháp xây dựng… nhằm từng 
bước đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động giám đinh tư 
pháp trong lĩnh vực xây dựng.

Cũng tại Hội nghị, ông Ngô Lâm cho biết: Bộ Xây dựng kiến 
nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương quan tâm nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách 
khuyến khích, đảm bảo lực lượng giám định tư pháp; tập 
huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng làm giám 
định tại địa phương. Các cơ quan trưng cầu nghiên cứu, bổ 
sung quy định về cơ chế, chính sách tài chính đối với công 
tác giám định tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh 
quyết toán chi phí, tiền bồi dưỡng giám định tư pháp cho các 
tổ chức, cá nhân thực hiện giám định, đặc biệt là các cá nhân, 
cơ quan nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ giám định, nhất là 
những vụ việc có chi phí lớn, ngoài phát sinh dự kiến. Bộ Tư 
pháp nghiên cứu xây dựng quy định cơ chế, chính sách để 
đảm bảo khuyến khích, thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia 
thực hiện giám định; chế tài xử lý đối với tổ chức, cá nhân từ 
chối thực hiện giám định không có lý do chính đáng, chậm 
trễ, kéo dài, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, kết luận giám 
định không đúng sự thật hoặc không khách quan, có sai lệch 
do lỗi chủ quan trong kết luận giám định.
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Bà Nguyễn Thị Thuỵ - Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) chia sẻ 
tại Hội nghị về một số nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, Nghị định số 
157/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 85/2013/NĐ-
CP. Bên cạnh đó, bà Thuỵ cũng chia sẻ về Chi phí giám định tư 
pháp còn nhiều khó khăn. Trên thực tế, hoạt động giám định 
được thực hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau với tính chất 
nghiệp vụ phức tạp rất khác nhau, chi phí phục vụ hoạt động 
giám định trong mỗi lĩnh vực, thậm chí trong mỗi vụ việc 
giám định về cùng một lĩnh vực Chi phí giám định cũng có sự 
khác nhau rất lớn. Vì vậy, để thực hiện việc thu phí giám định 
phù hợp đối với từng lĩnh vực giám định cần ban hành một 
văn bản riêng. Trên thực tiễn sau nhiều năm triển khai thực 
hiện, Bộ Tài chính mới ban hành được phí giám định tư pháp 

Toàn cảnh Hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Thuỵ - Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp). Các báo cáo viên tham luận về các quy định của pháp luật mới 
về giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng.

trong 04 lĩnh vực, cụ thể là: Pháp y; Pháp y tâm thần; Kỹ thuật 
hình sự; Thông tin và truyền thông, còn các lĩnh vực giám 
định khác cũng đã có quy định nhưng chưa được cụ thể, rõ 
ràng, phù hợp với từng lĩnh vực, gây khó khăn trong việc thu 
phí giám định tư pháp, từ đó làm cho hoạt động giám định 
tư pháp bị ách tắc, nhất là tại những lĩnh vực như xây dựng, 
tài nguyên, môi trường… cần chi phí rất lớn.

Do vậy, vấn đề đặt ra là để hoạt động giám định tư pháp đáp 
ứng yêu cầu của hoạt động tố tụng thì một trong những 
điều kiện quan trọng là hoạt động giám định phải được 
tính đúng, tính đủ tất cả các chi phí cần thiết đảm bảo tái 
đầu tư, bù đắp sức lao động... cho tổ chức, cá nhân giám 
định tư pháp.
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Phần trao đổi, thảo luận tại Hội nghị.Ông Nguyễn Bắc Thủy - Cục Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng).

Ông Dương Minh Nghĩa, Trưởng Phòng Giám định 2 - Cục 
Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chia 
sẻ về các quy định mới của pháp luật về giám định tư pháp 
trong lĩnh vực xây dựng. Đồng thời, nêu lên những khó khăn, 
bất cập.

Theo đó, các quy định của pháp luật và cơ chế chính sách 
hiện hành còn chưa động viên, khuyến khích, thu hút hiệu 
quả được sự chủ động tham gia của các tổ chức, cá nhân 
trong hoạt động giám định tư pháp xây dựng. Các giám định 
viên đa phần thực hiện nhiệm vụ theo hình thức kiêm nhiệm, 
chưa được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ giám định tư 
pháp, ngoài ra còn có tâm lý e ngại trong việc thực hiện giám 
định vì trách nhiệm pháp lý cao, trong khi các điều kiện thực 
hiện giám định và cơ chế thu hút, khuyến khích còn hạn chế. 
Lực lượng tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng vẫn 
còn thiếu chuyên gia giỏi, nhiều kinh nghiệm và phân bố 
chưa đều theo các địa phương. Cá biệt có một số địa phương 
chưa công bố được tổ chức giám định tư pháp 

Ông Nguyễn Bắc Thủy - Cục Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) 
đề xuất một số vấn đề về việc khắc phục những tồn tại, hạn 
chế và nâng cao hiệu quả công tác giám định cho phù hợp 
với đặc thù của lĩnh vực đầu tư xây dựng. Đó là: Khi trưng cầu 
các cơ quan trưng cầu cần phải nêu rõ, cụ thể nội dung yêu 
cầu cần giám định, tránh tình trạng chung chung, mang tính 
chất đánh đố. Khi trưng cầu giám định cơ quan trưng cầu cần 
lựa chọn đúng cơ quan thực hiện giám định, định giá tài sản. 
Nghiên cứu sửa đổi các quy định pháp luật liên quan đến quy 
trình, thời hạn giám định cho phù hợp với đặc thù của các vụ 
án, vụ việc kinh tế trong lĩnh vực xây dựng. Kịp thời bổ sung 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo vị trí việc 
làm được Bộ phê duyệt…

Hội nghị cũng có nhiều tham luận của Sở Xây dựng Bình 
Định, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học 

công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng… về kinh nghiệm thực 
tiễn thực hiện công tác giám định tư pháp trong xây dựng, 
những khó khăn bất cập và kiến nghị.

Theo kiến nghị của đại diện Sở Xây dựng Bình Định, để khắc 
phục các khó khăn, vướng mắc về công tác giám định tư 
pháp lĩnh vực xây dựng thì cần xem xét một số nội dung sau: 
Tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật về giám định tư pháp 
nói chung và giám định tư pháp lĩnh vực xây dựng nói riêng. 
Đề nghị quan tâm sớm tham mưu trình Chính phủ ban hành 
thay thế hoặc sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị định số 
62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện hoạt 
động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên 
ngành xây dựng để phù hợp với Luật Xây dựng số 62/2020/
QH14. Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kinh 
nghiệm và nghiệp vụ cho người giám định tư pháp và tổ 
chức giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng. Rà soát, bổ 
sung thêm các quy định cụ thể về chi phí, chế độ bồi dưỡng 
cho công tác giám định tư pháp lĩnh vực xây dựng và cơ chế 
khuyến khích, thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia thực 
hiện giám định tư pháp xây dựng. Tăng cường bố trí ngân 
sách nhà nước để đảm bảo việc thanh toán chi phí giám định 
tư pháp.

Sau phần tham luận, Hội nghị dành nhiều thời gian để trao 
đổi, thảo luận để khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, vướng 
mắc trong công tác lựa chọn, trưng cầu tổ chức, cá nhân thực 
hiện giám định; tiếp nhận trưng cầu, bàn giao hồ sơ tài liệu 
phục vụ giám định; quy trình thực hiện giám định; tạm ứng, 
thanh toán chi phí, bồi dưỡng giám định; tham dự phiên tòa; 
sự phối hợp giữa các cơ quan trưng cầu và các tổ chức, cá 
nhân thực hiện giám định trong việc xác định nội dung giám 
định, cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ giám định, xác định 
thời hạn giám định…
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HỘI NGHỊ MẠNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG 
TRÌNH XÂY DỰNG PHÍA BẮC VÀ PHÍA NAM 
NĂM 2022

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2022 của Mạng Kiểm 
định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam, Cục Giám 
định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám 
định) đã tổ chức hai Hội nghị Mạng Kiểm định chất lượng 
công trình xây dựng khu vực phía Nam ngày 21/10/2022 tại 
Bình Định và phía Bắc ngày 28/10/2022 tại Hải Dương. 

Đây là hoạt động thường niên của Mạng Kiểm định chất 
lượng công trình xây dựng Việt Nam (VNBAC) nhằm trao 
đổi thông tin, kinh nghiệm trong hoạt động kiểm định và 

thí nghiệm trong lĩnh vực xây dựng công trình, tăng cường 
năng lực các tổ chức kiểm định để phục vụ công tác quản lý 
chất lượng công trình xây dựng và các yêu cầu kiểm tra, kiểm 
soát của các cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng công 
trình xây dựng.

Hội nghị cũng là dịp để Mạng Kiểm định chất lượng công 
trình xây dựng phía Bắc, phía Nam tổng kết các kết quả hoạt 
động đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời đề ra 
phương hướng, kế hoạch hoạt động trong thời gian sắp tới.

Toàn cảnh Hội nghị, Hội thảo
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Hội nghị đã thu hút hơn 50 đại biệu từ các tỉnh. Các đại biểu 
đã được nghe các báo cáo viên trình bày các tham luận về 
công tác đánh giá an toàn công trình xây dựng; một số ý kiến 
về công tác đánh giá kiểm định an toàn công trình trong quá 
trình sử dụng; đánh giá công năng công trình xây dựng theo 
tiêu chuẩn BS 40101: 2022; nguyên nhân và biện pháp khắc 
phục, sửa chữa hiện tượng nứt kết cấu công trình bê tông 
cốt thép.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí kiện toàn lại Ban 
liên lạc Mạng kiểm định phía Nam gồm 5 thành viên. Ông 
Thân Đức Quốc Việt-Công ty CP Kiểm định Xây dựng Sài 
Gòn được bầu làm Trưởng ban liên lạc Mạng kiểm định chất 
lượng công trình xây dựng phía Nam. 4 thành viên còn lại 
là: Ông Nguyễn Anh Tuấn-Trung tâm Kiểm định Chất lượng 
Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu; Ông Trương Phúc Thọ-Chi 
cục trưởng Chi Cục Giám định xây dựng-Sở xây dựng Tp Cần 
Thơ; Ông Trần Anh Quân-Trung tâm Tư vấn và Kiểm định 
Xây dựng An Giang; Ông Ngô Võ Thiện Long-Trung tâm qui 
hoạch và Kiểm định Xây dựng Khánh Hòa.

Việc kiện toàn Ban liên lạc nhằm hỗ trợ Cơ quan Điều hành 
Mạng tổ chức các lớp phổ biến các văn bản quy phạm pháp 
luật về xây dựng, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về lĩnh vực 
kiểm định, quan trắc công trình xây dựng nhằm nâng cao 
năng lực cho các thành viên, đồng thời phản hồi, góp ý với 
cơ quan quản lý nhà nước về những vấn đề cần điều chỉnh 
bổ sung đối với các hệ thống Văn bản quy phạm pháp luật từ 
thực tiễn trong hoạt động xây dựng. 

Tiếp đó, ngày 28/10/2022, tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương, Ban Liên lạc Thành viên Mạng Kiểm định chất lượng 
CTXD khu vực phía Bắc đã phối hợp với Trung tâm Phát triển 
Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng (CDMI) - Cơ quan 
Thường trực Mạng Kiểm định chất lượng CTXD Việt Nam và Chi 
cục Giám định xây dựng Hải dương, Trung tâm Giám định chất 
lượng xây dựng Hải Dương tổ chức Hội thảo về một số nội dung 
quản lý chất lượng trong xây dựng (Kiểm định chất lượng, giám 
định tư pháp, kiểm tra công tác nghiệm thu, đánh giá an toàn 
công trình xây dựng) và Hội nghị thường niên Thành viên Mạng 
Kiểm định chất lượng CTXD khu vực phía Bắc năm 2022.

Đại diện Lãnh đạo Cục Giám định và Ban Liên lạc Mạng Kiểm định phía Nam
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CHUYỂN ĐỘNG MẠNG KIỂM ĐỊNH

Tham dự Hội thảo và Hội nghị, có đại diện Lãnh đạo Cục giám 
định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Đại diện 
Lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Xây dựng; Đại diện Lãnh 
đạo UBND tỉnh Hải Dương, Lãnh đạo Sở Xây dựng Hải Dương, 
Các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan chuyên môn, các Ban Quản 
lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và một số Chủ đầu tư 
các dự án đầu tư xây dựng của tỉnh Hải Dương; Đại diện Lãnh 
đạo Sở Xây dựng một số địa phương; Đại diện Ban liên lạc 
thành viên Mạng kiểm định chất lượng CTXD khu vực phía 
Nam; các đồng chí nguyên Lãnh đạo một số đơn vị thành 
viên Mạng; Lãnh đạo và cán bộ các Thành viên Mạng kiểm 
định chất lượng CTXD khu vực phía Bắc.

Tại Hội thảo, Ông Ngô Lâm - Phó Cục trưởng Cục giám định 
nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã trực tiếp phổ 
biến các quy định của pháp luật về Kiểm tra công tác nghiệm 
thu công trình xây dựng; về quản lý an toàn trong thi công 
xây dựng công trình; về đánh giá an toàn công trình trong 
quá trình khai thác sử dụng; về giám định tư pháp lĩnh vực 
xây dựng. Ông Phạm Phú Tình, Khoa Xây dựng, Đại học Kiến 
trúc Hà Nội đã giới thiệu về công tác đánh giá an toàn công 
trình xây dựng.

Các ý kiến tham luận tại Hội thảo do các đơn vị thành viên 
trình bày: “về những tồn tại vướng mắc trong thực hiện Giám 
định tư pháp lĩnh vực xây dựng” (Trung tâm Giám định chất 
lượng xây dựng Ninh Bình); “về định mức, đơn giá kiểm định” 
(Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thái Nguyên); “về 
kiểm tra công tác nghiệm thu công trình” (Trung tâm Kiểm 
định chất lượng và Kinh tế xây dựng Bắc Ninh); “về sự phối 
hợp giữa Trung tâm Giám định xây dựng với các Cơ quan 
quản lý nhà nước” (Trung tâm Giám định chất lượng xây 
dựng Lào Cai)…

Đặc biệt, Hội thảo nhận được sự tham gia và ý kiến tham 
luận, trao đổi của các đại biểu của Sở Xây dựng Hải Dương, 
Các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan chuyên môn, các Ban Quản 
lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và một số Chủ đầu tư 
các dự án đầu tư xây dựng của tỉnh Hải Dương về một số nội 
dung quản lý chất lượng trong xây dựng, về phân cấp trong 

quản lý chất lượng công trình xây dựng và kiểm tra công tác 
nghiệm thu công trình, về định mức đơn giá và quản lý chi 
phí trong xây dựng, về kiểm định chất lượng công trình…
v.v…

Hội thảo đã được ông Phạm Minh Hà - Cục Trưởng, ông Ngô 
Lâm, Phó Cục Trưởng Cục giám định nhà nước về chất lượng 
công trình xây dựng và các chuyên gia thuộc các Cục, Vụ, 
Viện thuộc Bộ Xây dựng trực tiếp trao đổi ý kiến, giải đáp các 
nội dung thảo luận với các đại biểu.

Qua thảo luận và trao đổi tại Hội thảo, các đại biểu tham dự 
đã nắm được những nội dung cốt lõi của các văn bản quy 
định, được làm rõ những vấn đề còn vướng mắc trong quá 
trình thực hiện, Hội thảo cũng rút ra được các kiến nghị 
chung đến cơ quan có thẩm quyền và phục vụ cho công việc 
và hoạt động của đơn vị.

Tại Hội nghị Mạng Kiểm định, ông Nguyễn Quang Minh – 
Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Bắc Ninh - Nguyên Trưởng 
Ban Liên lạc thành viên Mạng kiểm định chất lượng CTXD 
khu vực phía Bắc, thay mặt Ban liên lạc trình bày Báo cáo của 
Ban Liên lạc về hoạt động năm 2021, 2022 và phương hướng 
nhiệm vụ năm 2023 của Thành viên Mạng Kiểm định chất 
lượng công trình xây dựng khu vực phía Bắc. Báo cáo đã nêu 
bật, làm rõ, đánh giá thẳng thắn về tình hình hoạt động của 
Mạng về các vấn đề: Vai trò của Mạng Kiểm định, sự tham 
gia hoạt động của thành viên Mạng; về việc thực hiện nhiệm 
vụ chuyên môn của mỗi đơn vị thành viên; về các khó khăn 
vướng mắc trong hoạt động của Mạng, những tồn tại, hạn 
chế và nguyên nhân; đề ra phương hướng hoạt động và các 
giải pháp thực hiện của thành viên Mạng khu vực phía Bắc 
năm 2023.

Hội nghị cũng đã tiến hành kiện toàn thành viên Thường 
trực và Trưởng Ban liên lạc Thành viên Mạng kiểm định chất 
lượng CTXD khu vực phía Bắc các năm kế tiếp theo hình thức 
biểu quyết trực tiếp tại Hội nghị. Thành viên thường trực Ban 
Liên lạc gồm 05 đơn vị thành viên; Trưởng Ban Liên lạc là 
ông Dương Đình Sơn - Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất 
lượng xây dựng Thái Nguyên.
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(Cục Bổ trợ Tư pháp - Bộ Tư pháp) 

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT 
GIÁM ĐỊNH  TƯ PHÁP, NGHỊ ĐỊNH SỐ 157/2020/
NĐ-CP VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CHI 
PHÍ GIÁM ĐỊNH, BỒI DƯỠNG GIÁM ĐỊNH

I. Một số nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Giám định tư pháp, Nghị định số 157/2020/
NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 85/2013/NĐ-CP

1. Mở rộng phạm vi giám định tư pháp (sửa đổi, bổ sung 
khoản 1 Điều 2 Luật Giám định tư pháp 2012)

Theo quy định hiện hành:“Giám định tư pháp là việc người 
giám định tư pháp sử dụng kiến thức, phương tiện, phương 

pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn 
những vấn đề có liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét 
xử và thi hành án hình sự, giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành 
chính theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 
hành tố tụng hoặc theo yêu cầu của người yêu cầu giám định 
theo quy định của Luật này”. Quy định này thể hiện hoạt động 
giám định tư pháp được thực hiện theo quyết định của cơ 
quan tiến hành tố tụng kể từ khi có quyết định của cơ quan 
tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc yêu cầu của 
“người yêu cầu giám định”. Kết quả giám định tư pháp là 
nguồn chứng cứ phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử 
và thi hành án hình sự; việc giải quyết vụ án hành chính, vụ 
việc dân sự (điểm d khoản 1 Điều 87 Bộ luật Tố tụng hình sự 
năm 2015, khoản 5 Điều 94 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, 
khoản 5 Điều 81 Luật tố tụng hành chính năm 2015).

Tuy nhiên, trong thực tiễn hoạt động tố tụng hình sự, nhiều 
vụ việc cần trưng cầu giám định trước khi khởi tố vụ án và 
kết luận giám định đó được sử dụng làm căn cứ khởi tố, điều 
tra và giải quyết vụ án, do đó, nếu như quy định của Luật 
giám định tư pháp 2012 thì không đáp ứng yêu cầu này (… 
chỉ liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành 
án hình sự…). Vì vậy, khoản 1 Điều 2 Luật Giám định tư pháp 
được bổ sung cụm từ “khởi tố” trước cụm từ “điều tra, truy tố, 
xét xử và thi hành án hình sự…”cụ thể là:“Giám định tư pháp 
là việc người giám định tư pháp sử dụng kiến thức, phương 
tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về 
chuyên môn những vấn đề có liên quan đến hoạt động khởi tố, 
điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, giải quyết vụ việc 
dân sự, vụ án hành chính theo trưng cầu của cơ quan tiến hành 
tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc theo yêu cầu của người 
yêu cầu giám định theo quy định của Luật này”.

2. Bổ sung quy định việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên 
tư pháp khi bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư 
pháp (sửa đổi, bổ sung Điều 9 Luật Giám định tư pháp)

- Cấp thẻ giám định viên tư pháp, thu hồi thẻ giám định viên 
tư pháp

Luật sửa đổi, bổ sung đã bổ sung  quy định về việc cấp thẻ 
giám định viên tư pháp1, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp2. 
Theo quy định này thì người được bổ nhiệm là giám định 
viên được cấp thẻ giám định viên tư pháp; người bị miễn 
nhiệm giám định viên tư pháp thì bị thu hồi thẻ giám định 
viên tư pháp. Người có thẩm quyền bổ nhiệm giám định viên 
tư pháp thì có thẩm quyền cấp thẻ, thu hồi thẻ giám định 
viên tư pháp. 

Thẻ giám định viên tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 
thống nhất.

Quy định này tạo thuận lợi cho giám định viên tư pháp khi 
hoạt động cần chứng minh tư cách pháp lý của giám định 
viên, nhất là quá trình thực hiện giám định hoặc tham gia 
quá trình tố tụng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền 
tiến hành tố tụng.

- Việc miễn nhiệm giám định viên tư pháp

Luật sửa đổi, bổ sung bổ sung 4 điểm3 (các điểm đ, e, g và 
điểm h) tại khoản 1 Điều 10, theo đó quy định rõ, cụ thể hơn 
việc miễn nhiệm giám định viên tư pháp đối với các trường 
hợp: i) Nghỉ hưu hoặc thôi việc (trừ trường hợp có văn bản 
thể hiện nguyện vọng tiếp tục tham gia hoạt động giám định 
tư pháp và cơ quan,tổ chức quản lý trực tiếp có nhu cầu sử 
dụng phù hợp với quy định của pháp luật); ii) Chuyển đổi 
vị trí công tác hoặc chuyển công tác sang cơ quan, tổ chức 
khác mà không còn điều kiện phù hợp để tiếp tục thực hiện 
giám định tư pháp; iii) Theo đề nghị của giám định viên tư 
pháp. Trường hợp giám định viên tư pháp là công chức, viên 
chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân 
chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng thì phải được sự 
chấp thuận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp; iv) Giám 
định viên tư pháp được bổ nhiệm để thành lập Văn phòng 
giám định tư pháp nhưng sau thời hạn 01 năm, kể từ ngày 

1. Bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung
2. Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung
3. Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung
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được bổ nhiệm không thành lập Văn phòng hoặc sau thời 
hạn 01 năm, kể từ ngày có quyết định cho phép thành lập 
Văn phòng mà không đăng ký hoạt động. Quy định này giúp 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thi 
hành Luật giám định năm 2012 trong việc miễn nhiệm, dẫn 
đến tình trạng người nghỉ hưu, thôi việc nhưng không có đơn 
đề nghị miễn nhiệm giám định viên, các trường hợp chuyển 
công tác khác mặc dù không còn đủ điều kiện để thực hiện 
giám định … nhưng cũng không thể miễn nhiệm gây khó 
khăn cho hoạt động quản lý nhà nước cũng như hoạt động 
tố tụng trong việc trưng cầu giám định.

3. Thành lập tổ chức giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ 
thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao (sửa 
đổi khoản 4 và khoản 5 Điều 12)

Luật sửa đổi, bổ sung đã sửa đổi, bổ sung khoản 4 và khoản 5 
Điều 12 Luật Giám định tư pháp, quy định Phòng giám định 
kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao là tổ 
chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự (điểm 
d khoản 4); Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao có chức năng thực hiện giám định 
âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử (sửa đổi, bổ sung 
khoản 5 Điều 12); giám định viên kỹ thuật hình sự thuộc Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao do Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm 
theo đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (sửa đổi, bổ 
sung khoản 2 Điều 9); Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng 
giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn (sửa đổi, bổ 
sung khoản 7 Điều 12 Luật Giám định tư pháp). 

Quy định này đáp ứng yêu cầu thực tiễn hoạt động kiểm 
sát và để góp phần bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu giám 
định về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử thu thập 
được trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử ngày càng 
tăng trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh 
như hiện nay, đặc biệt từ ngày 01/01/2020 các cơ quan có 
thẩm quyền tiến hành tố tụng sẽ thực hiện ghi âm, ghi hình 
có âm thanh việc hỏi cung bị can trên toàn quốc, do đó, Luật 
sửa đổi, bổ sung bổ sung quy định“Phòng giám định kỹ thuật 
hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao” trong hệ thống 
tổ chức giám định kỹ thuật hình sự tại Điều 121 Luật Giám 
định tư pháp.

4. Quy định cụ thể hơn về quyền từ chối giám định của 
giám định viên tư pháp2 (sửa đổi khoản 2 Điều 11 Luật Giám 
định tư pháp)

Luật sửa đổi, bổ sung quy định rõ, đầy đủ hơn các trường hợp 
giám định viên được từ chối giám định, cụ thể là: “2. Từ chối 
giám định trong trường hợp nội dung trưng cầu, yêu cầu giám 

4. Tờ trình số 474/TTr-CP ngày 11/10/2019 của Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8; Công văn số 6168/VKSTC-V14 
ngày 24/12/2019 và Công văn số 594/VKSTC-V14 ngày 20/02/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo, thuyết minh về việc bổ 
sung quy định “Phòng kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao”.
5. Sửa sổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung

định không phù hợp với phạm vi chuyên môn hoặc không có đủ 
năng lực, điều kiện cần thiết cho việc thực hiện giám định; đối 
tượng giám định, tài liệu liên quan được cung cấp không đầy 
đủ hoặc không có giá trị để kết luận giám định sau khi đã đề 
nghị người trưng cầu, người yêu cầu giám định bổ sung, làm rõ 
nhưng không được đáp ứng; thời gian không đủ để thực hiện 
giám định; tính độc lập, khách quan của việc thực hiện giám 
định không được bảo đảm. Trường hợp từ chối giám định thì 
trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết 
định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định phải thông báo bằng 
văn bản cho người trưng cầu, người yêu cầu giám định lý do từ 
chối.”.

5. Về công nhận, hủy bỏ công nhận và đăng tải danh 
sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám 
định tư pháp theo vụ việc (sửa đổi Điều 20 Luật Giám định 
tư pháp, sửa đổi Điều 23 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 
29/7/2013)1

Sửa đổi bổ sung các nội dung: 

- Ra quyết định công nhận cá nhân, tổ chức đủ điều kiện là 
người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư 
pháp theo vụ việc và đăng tải danh sách trên cổng thông tin 
điện tử thay vì lập và hàng năm công bố danh sách người 
giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp 
theo vụ việc theo quy định của Luật Giám định tư pháp, của 
cơ quan có thẩm quyền công nhận; 

- Quy định rõ danh sách người giám định tư pháp theo vụ 
việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc đã được đăng tải 
là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người 
có thẩm quyền tiến hành tố tụng lựa chọn, quyết định trưng 
cầu giám định;

- Bổ sung Kiểm toán nhà nước là cơ quan có trách nhiệm giới 
thiệu cá nhân, tổ chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định, 
ngoài danh sách đã công bố để thực hiện giám định tư pháp 
(sửa đổi khoản 2 Điều 20 Luật Giám định tư pháp2).

6. Về nghĩa vụ của người trưng cầu giám định (sửa đổi 
khoản 2 Điều 21 Luật Giám định tư pháp)3

Luật sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể, chi tiết nghĩa vụ của 
người trưng cầu giám định, cụ thể: 

- Xác định rõ nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám 
định trong vụ án, vụ việc đang giải quyết; lựa chọn cá nhân, tổ 
chức có năng lực, đủ điều kiện thực hiện giám định phù hợp với 
tính chất, nội dung cần giám định để ra quyết định trưng cầu 
giám định (điểm a khoản 2); 

Việc bổ sung quy định là cần thiết nhằm khắc phục tình trạng 
cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng nhiều trường hợp 
không phân tích, đánh giá thấu đáo để xác định chính xác nội 

6. Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung, khoản 6 Điều 1 Nghị định số 157/2020/NĐ-CP
7. Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung
8. Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung
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dung cần giám định, từ đó trưng cầu giám định chưa chính 
xác, chưa đúng cá nhân, tổ chức đủ khả năng chuyên môn 
theo yêu cầu của nội dung cần giám định, dẫn đến phải trưng 
cầu nhiều lần, kéo dài thời gian, ảnh hưởng đến hoạt động 
tố tụng. Có quyết định trưng cầu giám định nhưng thiếu nội 
dung cần giám định trong vụ việc, thậm chí có Quyết định 
trưng cầu giám định không phân biệt được nội dung cần 
giám định với nội dung cần định giá.

- Cung cấp kịp thời, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về thông tin, tài liệu, mẫu vật có liên quan đến đối tượng, nội 
dung cần giám định theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức thực hiện 
giám định tư pháp (điểm c khoản 2); 

Luật sửa đổi, bổ sung bổ sung nghĩa vụ của người trưng cầu 
giám định phải cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, tài liệu, 
mẫu vật có liên quan đến đối tượng, nội dung cần giám định 
và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vì hoạt động giám 
định là cung cấp nguồn chứng cứ khoa học, cần bảo đảm sự 
chính xác, do đó việc cung cấp bổ sung các thông tin, tài liệu, 
mẫu vật một cách đầy đủ, kịp thời là rất cần thiết quyết định 
chất lượng của hoạt động giám định.

- Thực hiện hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các 
biện pháp theo quy định của pháp luật để bảo vệ người giám 
định hoặc người thân thích của người giám định khi có căn cứ 
xác định tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của 
người giám định hoặc người thân thích của người giám định bị 
đe dọa do việc thực hiện giám định, tham gia vụ án, vụ việc với 
tư cách là người giám định (điểm đ khoản 2).

Quy định này được bổ sung mới phù hợp nhằm bảo đảm 
thực hiện quyền của người giám định trong việc đề nghị 
người trưng cầu giám định hoặc cơ quan có thẩm quyền thực 
hiện biện pháp bảo vệ theo quy định của pháp luật khi có dấu 
hiệu bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, 
tài sản của bản thân hoặc người thân thích do việc thực hiện 
giám định, tham gia vụ án, vụ việc với tư cách là người giám 
định1;

7. Bổ sung quy định về quyền của người giám định trong 
việc yêu cầu được bảo vệ khi hoạt động giám định tư 
pháp, được bố trí vị trí phù hợp khi tham gia phiên tòa (bổ 
sung Điều 23 Luật Giám định tư pháp)2

- Bổ sung quyền của người giám định tư pháp trong việc đề 
nghị người trưng cầu giám định hoặc cơ quan có thẩm quyền 
thực hiện biện pháp bảo vệ theo quy định của pháp luật khi 
có dấu hiệu bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân 
phẩm, tài sản của bản thân hoặc người thân thích do việc thực 
hiện giám định, tham gia vụ án, vụ việc với tư cách là người 
giám định3; được bố trí vị trí phù hợp khi tham gia tố tụng tại 
phiên tòa theo quy định của Chánh án Tòa án nhân dân tối 
cao (điểm e khoản 1 Điều 23, khoản 5 Điều 44)4. 

1. Bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung
2. Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung
3. Sửa đổi, bổ sung theo quy định tạikhoản 13 Điều 1 Luật  sửa đổi, bổ sung
4. Sửa đổi, bổ ung theo quy định tại khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung
5. Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung

8. Sửa đổi, bổ sung Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được 
trưng cầu giám định (sửa đổi, bổ sung Điều 24 Luật Giám 
định tư pháp)1

- Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 24 Luật Giám định tư pháp 
theo hướng quy định cụ thể hơn về quyền từ chối tiếp nhận 
trưng cầu giám định, cụ thể là:

“b) Từ chối tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu thực hiện giám định 
trong trường hợp nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định không 
phù hợp với phạm vi chuyên môn hoặc không có đủ năng lực, 
điều kiện cần thiết cho việc thực hiện giám định; đối tượng giám 
định, tài liệu liên quan được cung cấp không đầy đủ hoặc không 
có giá trị để kết luận giám định sau khi đã đề nghị người trưng 
cầu, người yêu cầu giám định bổ sung, làm rõ nhưng không 
được đáp ứng; thời gian không đủ để thực hiện giám định; tính 
độc lập, khách quan của việc thực hiện giám định không được 
bảo đảm”.

- Sửa đổi khoản 2 Điều 24 quy định nghĩa vụ của tổ chức được 
trưng cầu, yêu cầu giám định cụ thể, đầy đủ hơn, cụ thể là: 

“2. Tổ chức được trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp có 
nghĩa vụ:

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 
trưng cầu, yêu cầu giám định phải phân công người có trình độ 
chuyên môn, khả năng nghiệp vụ phù hợp với nội dung trưng 
cầu, yêu cầu giám định, chịu trách nhiệm về năng lực chuyên 
môn của người đó và thông báo cho người trưng cầu, người 
yêu cầu giám định, trừ trường hợp pháp luật quy định thời hạn 
ngắn hơn.

Người đứng đầu tổ chức được trưng cầu, yêu cầu giám định có 
trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức thực hiện giám định, 
trường hợp cần có từ 02 người trở lên thực hiện vụ việc giám 
định thì phải phân công người chịu trách nhiệm điều phối việc 
thực hiện giám định; 

b) Bảo đảm thời gian, trang thiết bị, phương tiện và các điều 
kiện cần thiết khác cho việc thực hiện giám định.

Trong quá trình thực hiện giám định, nếu có nội dung mới hoặc 
vấn đề khác phát sinh thì tổ chức, cá nhân thực hiện giám định 
phải thông báo ngay bằng văn bản cho người trưng cầu, người 
yêu cầu giám định biết để thống nhất phương án giải quyết;

c) Bồi thường thiệt hại trong trường hợp người thực hiện giám 
định do mình phân công cố ý kết luận giám định sai, gây thiệt 
hại cho cá nhân, tổ chức;

d) Trường hợp từ chối tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định 
thì phải thông báo lý do bằng văn bản cho người trưng cầu, 
người yêu cầu giám định biết trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được quyết định trưng cầu, yêu cầu giám định, trừ 
trường hợp pháp luật quy định thời hạn ngắn hơn;

đ) Chịu trách nhiệm về kết luận giám định do mình đưa ra”.
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9. Bổ sung một số nội dung trong trưng cầu giám định 
(sửa đổi, bổ sung Điều 25 Luật Giám định tư pháp)

- Bổ sung khoản 4 Điều 25 quy định việc trao đổi về nội dung 
trưng cầu, thời hạn giám định, thông tin, tài liệu, mẫu vật cần 
cho việc giám định và các vấn đề khác có liên quan (nếu có) 
giữa cơ quan trưng cầu với cá nhân, tổ chức dự kiến trưng 
cầu giám định và cơ quan có liên quan.

- Bổ sung khoản 5 Điều 25 quy định về việc trưng cầu giám 
định trong trường hợp nội dung cần giám định liên quan 
đến nhiều lĩnh vực có quan hệ mật thiết với nhau, thuộc 
trách nhiệm của nhiều tổ chức phải tách riêng từng nội 
dung để trưng cầu tổ chức có chuyên môn phù hợp thực 
hiện giám định. Trường hợp việc tách riêng từng nội dung 
gây khó khăn cho việc thực hiện giám định thì người trưng 
cầu giám định phải xác định được nội dung chính cần giám 
định để xác định tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp trong 
việc thực hiện giám định. 

Trường hợp phát sinh vướng mắc trong việc trưng cầu, phối 
hợp thực hiện giám định, cơ quan có thẩm quyền tiến hành 
tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng chủ trì, phối 
hợp với tổ chức được trưng cầu để giải quyết.”..

10. Bổ sung quy định thời hạn giám định trong trường 
hợp trưng cầu giám định (bổ sung Điều 26a)1

Luật Giám định tư pháp không có quy định về thời hạn giám 
định. Thực tế, cho đến trước năm 2015, khi chưa có Bộ luật 
Tố tụng hình sự thì thời hạn giám định thường do cơ quan 
trưng cầu giám định ấn định trong quyết định trưng cầu 
giám định; kể từ khi Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có 
hiệu lực, tại Điều 208 Bộ luật này đã có quy định về thời hạn 
giám định cụ thể đối với các trường hợp bắt buộc phải trưng 
cầu giám định2. Đối với các trường hợp khác không thuộc 
trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định lại thực hiện 
phải tuân theo quy định tại khoản 2 Điều 208, nghĩa là thời 
hạn giám định đối với các trường hợp không bắt buộc phải 
trưng cầu giám định được thực hiện theo quyết định trưng 
cầu giám định. 

Tuy nhiên, thực tiễn yêu cầu của công tác phòng, chống 
tham nhũng thì hoạt động giám định chủ yếu được thực 
hiện ở lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, đất đai, môi 
trường ... không thuộc các trường hợp bắt buộc phải trưng 
cầu giám định, nên thực tế việc thực hiện giám định các vụ 
việc này không có thời hạn nên thường kéo dài, không đáp 
ứng thời hạn hoạt động tố tụng. Vì vậy, Luật sửa đổi, bổ sung 
đã bổ sung 01 điều (Điều 26a) quy định về thời hạn giám 
định trong trường hợp trưng cầu giám định. Khoản 3 Điều 
này quy định thời hạn giám định tối đa là 03 tháng. Trường 
hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng 
công việc lớn thì thời hạn giám định tối đa là 04 tháng. Đồng 
thời, Luật giao trách nhiệm cho Bộ, cơ quan ngang bộ quản 
lý chuyên môn về lĩnh vực giám định tư pháp căn cứ vào thời 
hạn giám định tối đa và tính chất chuyên môn của lĩnh vực 

giám định quy định thời hạn giám định cho từng loại việc 
cụ thể. Thời hạn giám định có thể được gia hạn theo quyết 
định của cơ quan trưng cầu giám định nhưng không quá 
một phần hai thời hạn giám định tối đa đối với loại việc đó.

Đồng thời, để bảo đảm tính linh hoạt, hiệu quả, Luật sửa 
đổi, bổ sung còn quy định cho phép người trưng cầu giám 
định có thể thống nhất về thời hạn giám định với cá nhân, 
tổ chức được trưng cầu giám định trước khi trưng cầu giám 
định nhưng không được vượt quá thời hạn giám định theo 
quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này (khoản 4 Điều 26 
a). Trường hợp không thể hoàn thành đúng thời hạn do có 
vấn đề phát sinh hoặc có cơ sở cho rằng vụ việc giám định 
không thể đúng thời hạn thì thì cá nhân, tổ chức thực hiện 
giám định phải kịp thời thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý 
do cho người trưng cầu giám định biết và thời gian dự kiến 
hoàn thành, ra kết luận giám định (khoản 5 Điều 26a).

Nội dung Điều 26a như sau:

“Điều 26a. Thời hạn giám định tư pháp trong trường hợp trưng 
cầu giám định 

1. Thời hạn giám định tư pháp được tính từ ngày cá nhân, tổ 
chức được trưng cầu giám định nhận được quyết định trưng 
cầu giám định và kèm theo đầy đủ hồ sơ, đối tượng giám định, 
thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật cần thiết cho việc giám định. 

Trong quá trình thực hiện giám định, trường hợp cần phải bổ 
sung thêm hồ sơ, tài liệu làm cơ sở cho việc giám định thì cá 
nhân, tổ chức được trưng cầu có văn bản đề nghị người đã 
trưng cầu giám định bổ sung hồ sơ, tài liệu. Thời gian từ khi tổ 
chức, cá nhân được trưng cầu giám định có văn bản đề nghị 
đến khi nhận được hồ sơ, tài liệu bổ sung không tính vào thời 
hạn giám định. 

2. Thời hạn giám định tư pháp đối với các trường hợp bắt buộc 
phải trưng cầu giám định được thực hiện theo quy định của 
pháp luật về tố tụng hình sự. 

3. Thời hạn giám định tư pháp đối với các trường hợp không 
thuộc quy định tại khoản 2 Điều này tối đa là 03 tháng. Trường 
hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng 
công việc lớn thì thời hạn giám định tối đa là 04 tháng.

Bộ, cơ quan ngang bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám 
định tư pháp căn cứ vào thời hạn giám định tối đa và tính chất 
chuyên môn của lĩnh vực giám định quy định thời hạn giám 
định cho từng loại việc cụ thể. Thời hạn giám định có thể được 
gia hạn theo quyết định của cơ quan trưng cầu giám định 
nhưng không quá một phần hai thời hạn giám định tối đa đối 
với loại việc đó.

4. Người trưng cầu giám định có thể thống nhất về thời hạn 
giám định với cá nhân, tổ chức được trưng cầu giám định trước 
khi trưng cầu giám định nhưng không được vượt quá thời hạn 
giám định theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

5. Trường hợp có vấn đề phát sinh hoặc có cơ sở cho rằng vụ việc 
giám định không thể hoàn thành đúng thời hạn thì cá nhân, 

6. Bổ sung theo quy định tại khoản 16 Luật sửa đổi, bổ sung
7. Khoản 1 Điều 208 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015
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tổ chức thực hiện giám định phải kịp thời thông báo bằng văn 
bản, nêu rõ lý do cho người trưng cầu giám định biết và thời 
gian dự kiến hoàn thành, ra kết luận giám định.”. 

11. Kết luận giám định tư pháp (sửa đổi, bổ sung Điều 32 
Luật Giám định tư pháp)1

Luật sửa đổi, bổ sung chủ yếu sửa đổi, bổ sung khoản 2, 
khoản 3 Điều 32 về việc ký của người giám định và của tổ 
chức được trưng cầu giám định, tố chức được yêu cầu cử 
người giám định, cụ thể là: 

- Bỏ yêu cầu chứng thực chữ ký của người giám định trong 
trường hợp được trưng cầu, yêu cầu đích danh cá nhân thực 
hiện giám định nhằm giảm bớt thủ tục hành chính, đồng 
thời thống nhất, phù hợp với quy định tại điểm e khoản 2 
Điều 24 về nghĩa vụ của người giám định tư pháp là:“Không 
được thông báo kết quả giám định cho người khác, trừ trường 
hợp được người đã trưng cầu, yêu cầu giám định đồng ý bằng 
văn bản”; 

- Bổ sung quy định về việc xác nhận chữ ký của tổ chức cử 
người giám định trong trường hợp tổ chức được yêu cầu cử 
người thực hiện giám định, cụ thể là: “Trường hợp yêu cầu tổ 
chức cử người giám định thì bản kết luận giám định phải có đầy 
đủ chữ ký và ghi rõ họ, tên của người giám định tư pháp và có 
xác nhận chữ ký của tổ chức cử người giám định”2. 

Các trường hợp trưng cầu tổ chức thực hiện giám định, 
trường hợp Hội đồng giám định quy định tại khoản 1 Điều 
30 của Luật thì chữ ký được giữ nguyên quy định hiện hành 
theo quy định tại Điều 32 Luật Giám định tư pháp.

12. Bổ sung quy định nguồn kinh phí chi trả Chi phí giám 
định (bổ sung khoản 2 Điều 36 Luật giám định tư pháp)3, cụ 
thể là:

“Kinh phí thanh toán Chi phí giám định tư pháp mà cơ quan có 
thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm chi trả được bảo 
đảm từ nguồn ngân sách nhà nước theo dự toán hằng năm của 
cơ quan đó để thực hiện nhiệm vụ giám định tư pháp”

13. Bổ sung quy định hoạt động giám định tư pháp của 
công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an 
nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc 
phòng là hoạt động công vụ là hoạt động công vụ (bổ 
sung khoản 1a Điều 37) 4

Bổ sung khoản 1a Điều 37 quy định về: “Việc thực hiện giám 
định tư pháp của công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ 
quan công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân 
quốc phòng là hoạt động công vụ. Cơ quan, tổ chức quản lý 
trực tiếp có trách nhiệm bảo đảm đủ thời gian và các điều kiện 
cần thiết khác cho việc thực hiện giám định. Người thực hiện 
giám định được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định 
của pháp luật; người giám định tư pháp không hưởng lương 

từ ngân sách nhà nước, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc 
không do nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động tiếp nhận và 
thực hiện giám định tư pháp trên cơ sở thỏa thuận với người 
trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định.”

Quy định tạo điều kiện thuận lợi, động viên, khuyến khích 
đội ngũ người giám định tư pháp không chuyên trách, nâng 
cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp. 

14. Nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ (sửa 
đổi, bổ sung Điều 41 Luật Giám định tư pháp1.

Về cơ bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan 
ngang bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định tư pháp 
của Luật giám định tư pháp khá phù hợp thực tiễn, việc triển 
khai không có vướng mắc lớn. Tuy nhiên, để phù hợp tình 
hình mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quản lý hoạt 
động giám định tư pháp, Luật sửa đổi, bổ sung có 03 nội 
dung bổ sung, đó là: 

- Bổ sung nhiệm vụ cấp thẻ, thu hồi thẻ giám định viên tư 
pháp cho phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 1 và khoản 
6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung về việc người được bổ nhiệm 
giám định viên tư pháp thì được cấp thẻ giám định viên tư 
pháp và người bị miễn nhiệm giám định viên tư pháp thì bị 
thu hồi thẻ giám định viên tư pháp.

- Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thuộc Chính 
phủ2 cho phù hợp với quy định tại khoản 10 Điều 1 Luật sửa 
đổi, bổ sung quy định: “Cơ quan thuộc Chính phủ có trách 
nhiệm lựa chọn cá nhân, tổ chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để 
ra quyết định công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, 
tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc ở lĩnh vực thuộc thẩm 
quyền quản lý”. Theo đó, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm 
vụ, quyền hạn:

+ Xây dựng quy trình giám định đề nghị bộ, cơ quan ngang 
bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định tư pháp ban 
hành theo thẩm quyền;

+ Công nhận danh sách người giám định tư pháp theo vụ 
việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; đăng tải và cập 
nhật danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên cổng 
thông tin điện tử của cơ quan mình, đồng thời gửi danh sách 
đó cho Bộ Tư pháp; hằng năm, tổng kết, gửi Bộ Tư pháp báo 
cáo về hoạt động giám định tư pháp của cơ quan mình;

+ Nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm đ, e và h khoản 
1 Điều này.”

- Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về 
bảo đảm số lượng, chất lượng người giám định tư pháp, tổ chức 
giám định tư pháp3; bảo đảm kinh phí, trang thiết bị, phương 
tiện giám định và điều kiện vật chất cần thiết khác cho cá 
nhân, tổ chức giám định thuộc bộ, ngành mình quản lý;

1. Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung
2. Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm 2 khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung
3. Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung
4. Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 21 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung
5. Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 23 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung
6. Bổ sung theo quy định tại điểm 2 khoản 23 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung
7. Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm 1 khoản 23 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung
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8. Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung
9. Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung
10. Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung
11. Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung
12. Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung
13. Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung
14. Khoản 2 Điều 12 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
15. Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung
16. Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung
17. Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung
18. Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 22 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung

15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
(sửa đổi, bổ sung Điều 43 Luật Giám định tư pháp)1

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý tất cả các lĩnh vực giám 
định tư pháp tại địa phương, về cơ bản nhiệm vụ, quyền hạn 
không thay đổi, chỉ bổ sung quyền hạn cấp thẻ giám định 
viên tư pháp khi bổ nhiệm giám định viên tư pháp, thu hồi 
thẻ khi miễn nhiệm giám định viên tư pháp2. 

16. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao (sửa đổi, bổ sung Điều 44 Luật Giám 
định tư pháp)3

- Bổ sung nhiệm vụ của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 
trong việc bố trí vị trí của người giám định tư pháp khi tham 
gia tố tụng tại phiên tòa4; 

- Bổ sung trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
trong việc thành lập tổ chức giám định tư pháp công lập, 
chuyên trách về giám định kỹ thuật hình sự tại Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao. Theo đó, thì: Phòng giám định kỹ thuật hình 
sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện giám định về 
âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử5. Do đó,Viện kiểm sát 
nhân dân được bổ sung nhiệm vụ sau: 

“Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm chủ trì, phối 
hợp với Bộ Tư pháp trong việc thành lập, củng cố, kiện toàn 
tổ chức của Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao; đăng tải và cập nhật danh sách 
giám định viên tư pháp trên cổng thông tin điện tử Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao, đồng thời gửi danh sách đó cho Bộ Tư 
pháp; kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ 
chức, hoạt động giám định tư pháp của Phòng giám định kỹ 
thuật hình sự thuộc thẩm quyền quản lý; hằng năm, đánh giá 
chất lượng hoạt động giám định thuộc thẩm quyền quản lý; 
kịp thời tôn vinh, khen thưởng cá nhân, tổ chức giám định 
tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý có thành tích xuất sắc 
trong hoạt động giám định tư pháp; trước ngày 31 tháng 12 
hằng năm, tổng kết về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp 
thuộc thẩm quyền quản lý và gửi báo cáo về Bộ Tư pháp để 
tổng hợp báo cáo Chính phủ.”6.

17. Hiệu lực thi hành (sửa đổi, bổ sung Điều 45 Luật Giám 
định tư pháp

Bãi bỏ khoản 3 Điều 45 quy định về áp dụng quy định của 
Luật này trong trường hợp có sự khác nhau giữa nội dung 
quy định của luật này với các quy định của Bộ luật tố tụng 
hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính về 
giám định tư pháp cho phù hợp quy định của Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật, theo đó thì:“Khi ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật, cơ quan ban hành văn bản phải sửa 
đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, 
khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật do mình đã ban 
hành trái với quy định của văn bản mới ngay trong văn bản mới 
đó; trường hợp chưa thể sửa đổi, bổ sung ngay thì phải xác định 
rõ trong văn bản mới danh mục văn bản, phần, chương, mục, 
tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật 
mà mình đã ban hành trái với quy định của văn bản quy phạm 
pháp luật mới và có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung trước khi văn 
bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực.”1

18. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung khác

- Bổ sung nội dung tại khoản 3 Điều 6 quy định về các hành 
vi bị nghiêm cấm2, cụ thể là: “3. Cố ý kéo dài thời gian thực hiện 
giám định tư pháp hoặc lợi dụng việc trưng cầu, yêu cầu giám 
định tư pháp để gây khó khăn, cản trở hoạt động tố tụng.”

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 8 theo hướng giảm bớt 
Phiếu lý lịch tư pháp trong hồ sơ bổ nhiệm giám định viên 
tư pháp đối với người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên 
tư pháp mà đang là công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, 
sĩ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công 
nhân quốc phòng. Cụ thể là:“Trường hợp người được đề nghị 
bổ nhiệm giám định viên tư pháp đang là công chức, viên chức, 
sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên 
nghiệp, công nhân quốc phòng thì không cần có Phiếu lý lịch tư 
pháp.”3.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 31 Luật Giám định tư pháp 
về văn bản ghi nhận quá trình thực hiện giám định tư pháp 
một số nội dung chi tiết, cụ thể hơn, cụ thể: “2. Văn bản ghi 
nhận quá trình thực hiện giám định nêu rõ tình trạng đối tượng 
gửi giám định và tài liệu, thông tin có liên quan gửi kèm theo 
làm căn cứ để thực hiện giám định, thời gian, địa điểm, nội 
dung công việc, tiến độ, phương pháp thực hiện giám định, 
kết quả thực hiện và phải có chữ ký của người thực hiện giám 
định tư pháp4.

Văn bản ghi nhận quá trình thực hiện giám định phải được lưu 
trong hồ sơ giám định.”.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 38 theo hướng lược bỏ cụm 
từ “...theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng” chỉ 
còn nội dung:”Người giám định tư pháp, tổ chức giám định 
tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc có đóng góp 
tích cực cho hoạt động giám định tư pháp thì được tôn vinh, 
khen thưởng.”. Quy định này nhằm tạo điều kiện để mọi cá 



THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG

THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG
Số 24 - Tháng 12 năm 2022 19

nhân, tổ chức tham gia công tác tôn vinh, khen thưởng cá 
nhân, tổ cức giám định tư pháp1.

- Chỉnh lý kỹ thuật, thay thế cụm từ ”cơ quan chuyên môn của 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” bằng cụm từ ”cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” tại khoản 3 Điều 16, khoản 3 
Điều 17 và khoản 3 Điều 19 cho phù hợp, thống nhất với các 
văn bản pháp luật khác.

- Luật sửa đổi, bổ sung đã bổ sung nội dung về thời hạn (05 
ngày) tổ chức được trưng cầu, yêu cầu giám định có trách 
nhiệm phân công người thuộc tổ chức mình thực hiện giám 
định và sự phân công phải bảo đảm là người giám định 
phải“có trình độ chuyên môn, khả năng nghiệp vụ phù hợp với 
nội dung được trưng cầu, yêu cầu giám định” tại điểm a khoản 
2 Điều 24.

II. Chi phí giám định tư pháp 

Khái niệm Chi phí giám định tư pháp có “tiền thân” là phí 
giám định tư pháp theo quy định của Pháp lệnh phí và lệ phí, 
theo đó phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả khi 
được một tổ chức, cá nhân khác cung cấp dịch vụ được quy 
định trong Danh mục phí ban hành kèm theo Pháp lệnh này.

Tuy nhiên, trên thực tế hoạt động giám định được thực hiện 
trong nhiều lĩnh vực khác nhau với tính chất nghiệp vụ phức 
tạp rất khác nhau, chi phí phục vụ hoạt động giám định trong 
mỗi lĩnh vực, thậm chí trong mỗi vụ việc giám định về cùng 
một lĩnh vực Chi phí giám định cũng có sự khác nhau rất lớn.

Vì vậy, để thực hiện việc thu phí giám định phù hợp đối với 
từng lĩnh vực giám định cần ban hành một văn bản riêng. 
Trên thực tiễn sau nhiều năm triển khai thực hiện, Bộ Tài 
chính mới ban hành được phí giám định tư pháp trong 04 
lĩnh vực, cụ thể là: Pháp y; Pháp y tâm thần; Kỹ thuật hình sự; 
Thông tin và truyền thông, còn các lĩnh vực giám định khác 
chưa được quy định cụ thể, rõ ràng gây khó khăn trong việc 
thu phí giám định tư pháp, từ đó làm cho hoạt động giám 
định tư pháp bị ách tắc, nhất là tại những lĩnh vực như xây 
dựng, tài nguyên, môi trường… cần chi phí rất lớn. 

Do vậy, vấn đề đặt ra là để hoạt động giám định tư pháp đáp 
ứng yêu cầu của hoạt động tố tụng thì một trong những điều 
kiện quan trọng là hoạt động giám định phải được tính đúng, 
tính đủ tất cả các chi phí cần thiết đảm bảo tái đầu tư, bù đắp 
sức lao động... cho tổ chức, cá nhân người giám định tư pháp.

Để đáp ứng yêu cầu này, vấn đề phí giám định đã được 
nghiên cứu chuyển thành cơ chế giá dịch vụ. Vì vậy, Điều 
36 Luật Giám định tư pháp2 quy định: “người trưng cầu giám 
định, người yêu cầu giám định có trách nhiệm trả Chi phí giám 
định tư pháp cho cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp 
theo quy định của pháp luật về Chi phí giám định tư pháp” và 
theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh Chi phí giám 
định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch 
(Pháp lệnh) thì: “Chi phí giám định là số tiền cần thiết, hợp lý 

phải chi trả cho công việc giám định do tổ chức, cá nhân thực 
hiện giám định tính căn cứ vào quy định của Pháp lệnh này và 
các quy định khác của pháp luật có liên quan”. 

Kinh phí thanh toán Chi phí giám định tư pháp mà cơ quan 
có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm chi trả được 
bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước theo dự toán hằng 
năm của cơ quan đó để thực hiện giám định tư pháp1. 

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2013 Pháp lệnh Chi phí giám định, 
định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch 
trong tố tụng có hiệu lực thi hành thì khái niệm Chi phí giám 
định đã thay thế cho khái niệm phí giám định tư pháp. 

1. Xác định Chi phí giám định 

Người thực hiện giám định tư pháp, tổ chức giám định tư 
pháp có trách nhiệm thông báo cho người trưng cầu, người 
yêu cầu giám định về Chi phí giám định theo từng vụ việc 
được trưng cầu, yêu cầu giám định.

Theo quy định tại Điều 9 Pháp lệnh và các điều (từ Điều 3 đến 
Điều 6) của Nghị định số 81/2014/NĐ-CP ngày 14/8/2014 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh 
(Nghị định số 81/2014/NĐ-CP) thì Chi phí giám định được 
xác định theo các căn cứ sau đây:

1.1. Chi phí tiền lương, thù lao cho người thực hiện giám định

Chi phí tiền lương được áp dụng trong trường hợp cơ quan 
có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra quyết định trưng cầu 
giám định đối với tổ chức giám định tư pháp công lập, tổ 
chức giám định tư pháp ngoài công lập và tổ chức giám định 
tư pháp theo vụ việc. Tổ chức thực hiện giám định căn cứ vào 
nội dung yêu cầu giám định, khối lượng công việc, thời gian 
cần thiết thực hiện giám định và các quy định của chế độ 
tiền lương hiện hành áp dụng đối với mình xác định chi phí 
tiền lương làm cơ sở thông báo cho cơ quan có thẩm quyền 
tiến hành tố tụng.

Chi phí thù lao được áp dụng trong trường hợp cơ quan 
có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra quyết định trưng cầu 
giám định đối với giám định viên tư pháp, người giám định 
tư pháp theo vụ việc là người không hưởng lương từ ngân 
sách nhà nước và người đang hưởng lương từ ngân sách nhà 
nước. Mức thù lao do Giám định viên tư pháp, người giám 
định tư pháp theo vụ việc là người không hưởng lương từ 
ngân sách nhà nước căn cứ nội dung yêu cầu giám định, khối 
lượng công việc, thời gian cần thiết thực hiện giám định và 
tiền lương, thu nhập thực tế của mình xác định hợp lý và 
thông báo cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. 
Đối với Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp 
theo vụ việc là người hưởng lương từ ngân sách nhà nước 
căn cứ quy định của pháp luật về chế độ bồi dưỡng giám 
định tư pháp (Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ) xác định thù lao giám định tư pháp thông báo 
cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

2. Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.
3. Quy định tại Điều 36 Luật Giám định tư pháp, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Giám định tư pháp.
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1.2. Chi phí khấu hao máy móc, phương tiện, thiết bị và chi 
phí vật tư tiêu hao

- Tổ chức thực hiện giám định khi thực hiện giám định nếu 
phải sử dụng máy móc, phương tiện, thiết bị thì chi phí khấu 
hao máy móc, phương tiện, thiết bị được xác định như sau:

+ Trường hợp máy móc, phương tiện, thiết bị là tài sản cố 
định, chi phí khấu hao được xác định theo quy định của pháp 
luật về quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định cho 
từng loại máy móc, phương tiện, thiết bị của tổ chức thực 
hiện giám định và thời gian thực tế sử dụng phục vụ cho việc 
giám định.

+ Trường hợp máy móc, phương tiện, thiết bị không đáp 
ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định thì chi phí khấu 
hao đối với máy móc, phương tiện, thiết bị được xác định 
theo phương pháp phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản 
xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 02 năm 
và không quá thời gian thực tế sử dụng phục vụ cho việc 
giám định.

- Tổ chức thực hiện giám định; giám định viên tư pháp, người 
giám định tư pháp theo vụ việc là người không hưởng lương 
từ ngân sách nhà nước; giám định viên tư pháp, người giám 
định tư pháp theo vụ việc là người đang hưởng lương từ 
ngân sách nhà nước (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân thực 
hiện giám định) khi thực hiện giám định nếu có sử dụng vật 
tư thì được xác định chi phí vật tư tiêu hao. Chi phí vật tư tiêu 
hao xác định căn cứ vào định mức vật tư tiêu hao và khối 
lượng công việc giám định phát sinh phù hợp trong từng 
lĩnh vực giám định.

Trường hợp chưa có quy định của pháp luật về định mức vật 
tư tiêu hao, tổ chức, cá nhân thực hiện giám định căn cứ các 
quy định có liên quan và điều kiện sử dụng vật tư phục vụ 
giám định để xác định mức vật tư tiêu hao thông báo cho cơ 
quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra quyết định trưng 
cầu giám định. Tổ chức, cá nhân thực hiện giám định phải 
chịu trách nhiệm về sự phù hợp của mức vật tư tiêu hao đã 
thông báo.

1.3. Chi phí sử dụng dịch vụ và chi phí khác

- Chi phí sử dụng dịch vụ được áp dụng trong trường hợp 
cần thiết phải sử dụng kết quả thực nghiệm, xét nghiệm bổ 
sung hoặc kết luận chuyên môn do cá nhân, tổ chức khác 
thực hiện và chi phí sử dụng dịch vụ thuê ngoài khác nhằm 
phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện giám định.

- Chi phí khác là những chi phí liên quan và phục vụ trực tiếp 
cho việc thực hiện giám định tư pháp phù hợp với tính chất, 
nội dung từng vụ việc trong các lĩnh vực cụ thể.

Chi phí sử dụng dịch vụ và chi phí khác được xác định căn cứ 
theo thực tế phát sinh của từng trường hợp cụ thể trên cơ 
sở có đủ hợp đồng (nếu có) và hóa đơn, chứng từ theo quy 
định của pháp luật.

2. Thủ tục, hồ sơ thanh toán Chi phí giám định

Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 81/2014/
NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có kết quả giám định, tổ 
chức, cá nhân thực hiện giám định gửi Hồ sơ đề nghị thanh 
toán Chi phí giám định theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 
Nghị định số 81/2014/NĐ-CP tới cơ quan tiến hành tố tụng 
để làm thủ tục thanh toán.

- Hồ sơ đề nghị thanh toán Chi phí giám định bao gồm:

+ Giấy đề nghị thanh toán có các nội dung chính sau: Tên, 
địa chỉ, mã số thuế của tổ chức, cá nhân thực hiện giám định; 
tổng chi phí thực hiện giám định; số tiền đã được tạm ứng; 
số tiền còn được thanh toán và phương thức thanh toán.

+ Tài liệu kèm theo Giấy đề nghị thanh toán là bản chính các 
hóa đơn, chứng từ hợp pháp có liên quan để chứng minh các 
khoản chi phí thực tế hợp lý đã phát sinh trong quá trình tổ 
chức, cá nhân thực hiện giám định theo yêu cầu của cơ quan 
tiến hành tố tụng.

- Trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ Hồ 
sơ đề nghị thanh toán Chi phí giám định theo quy định tại 
Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 81/2014/NĐ-CP, căn cứ vào kết 
quả giám định, kết quả xác định Chi phí giám định và ý kiến 
của các cơ quan có liên quan (nếu có), cơ quan tiến hành tố 
tụng có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, thanh toán Chi phí giám 
định cho tổ chức, cá nhân đã thực hiện giám định.

Trường hợp số tiền tạm ứng Chi phí giám định đã thanh toán 
chưa đủ chi phí thì cơ quan tiến hành tố tụng thanh toán 
phần tiền còn thiếu đó.

Trường hợp số tiền tạm ứng vượt quá Chi phí giám định thì 
tổ chức, cá nhân thực hiện giám định phải hoàn trả lại phần 
tiền chênh lệch trong thời hạn tối đa 02 ngày làm việc, kể từ 
ngày gửi Hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí theo quy định tại 
Khoản 2 Điều này.

III. Chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp 

1. Đối tượng được hưởng chế độ bồi dưỡng giám định tư 
pháp

Điều 37 Luật Giám định tư pháp quy định: Giám định viên tư 
pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, người giúp việc 
cho người giám định tư pháp đang hưởng lương từ ngân 
sách nhà nước, người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
giao trách nhiệm có mặt, thực hiện nhiệm vụ trong thời gian 
thực hiện giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, 
mổ tử thi, khai quật tử thi thì được hưởng bồi dưỡng giám 
định tư pháp theo vụ việc giám định. 

Ngày 01/01/2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 
số 01/2014/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.

2. Mức chi bồi dưỡng (chi tiết theo bảng dưới đây). 

STT LOẠI VIỆC GIÁM ĐỊNH MỨC BỒI DƯỠNG

I Theo ngày công

1 Mức 1 150.000 đ/ngày

2 Mức 2 300.000 đ/ngày

3 Mức 3 500.000 đ/ngày
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Ngày công thực hiện giám định tư pháp được tính là 8 giờ thực hiện giám định. Số tiền bồi dưỡng cho một việc giám định được 
tính như sau:

Số tiền bồi dưỡng =
Số giờ giám định x mức bồi dưỡng một ngày công

8 giờ

Thời gian, khối lượng công việc cần thiết cho việc thực hiện giám định theo quy trình thực hiện giám định chuẩn của từng lĩnh 
vực do bộ, cơ quan ngang bộ quản lý về lĩnh vực giám định tư pháp quy định.

3. Nguồn kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư  số 137/2014/TT-BTC ngày 18/9/2014 của Bộ Tài chính (Thông tư số 137/2014/TT-BTC) thì kinh 
phí bồi dưỡng giám định tư pháp do cơ quan tiến hành tố tụng chi trả được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm 
giao cho cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật.

4. Thủ tục thanh toán chi bồi dưỡng giám định tư pháp thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 137/2014/TT-BTC, cụ 
thể như sau:

a) Đối với việc thanh toán tiền bồi dưỡng giám định tư pháp của tổ chức, cá nhân thực hiện giám định:

Khi kết thúc công việc giám định, tổ chức, cá nhân thực hiện giám định lập hồ sơ gửi đến cơ quan trưng cầu giám định để làm 
thủ tục thanh toán (01 bộ), gồm:

- Giấy đề nghị thanh toán chi bồi dưỡng giám định tư pháp (01 bản chính), trong đó có các nội dung cơ bản sau: Tên người giám 
định tư pháp, người giúp việc cho người giám định tư pháp, thời gian giám định, tổng kinh phí bồi dưỡng giám định tư pháp, 
số tiền đã được tạm ứng, số tiền còn được thanh toán và phương thức thanh toán.

- Tài liệu kèm theo giấy đề nghị thanh toán: Văn bản phân công người thực hiện giám định tư pháp, người giúp việc cho người 
giám định tư pháp; bảng kê thực hiện giám định theo ngày công hoặc theo vụ việc (mẫu số 01, 02; 01 bản chính).

Trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ đề nghị thanh toán tiền bồi dưỡng giám định tư pháp 
theo đúng quy định, cơ quan trưng cầu giám định có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, thanh toán chi phí bồi dưỡng giám định tư 
pháp cho tổ chức, cá nhân thực hiện giám định.

Trường hợp số tiền tạm ứng chi bồi dưỡng giám định tư pháp đã thanh toán chưa đủ chi bồi dưỡng giám định tư pháp thì cơ 
quan tiến hành tố tụng thanh toán phần còn thiếu. Trường hợp số tiền tạm ứng vượt quá tổng kinh phí bồi dưỡng giám định tư 
pháp thì tổ chức, cá nhân thực hiện giám định phải hoàn trả lại phần chênh lệch.

b) Đối với việc thanh toán chi bồi dưỡng giám định tư pháp cho điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán:

Trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc sau khi kết thúc công việc giám định tư pháp, cơ quan trưng cầu giám định chi trả tiền 
bồi dưỡng giám định tư pháp cho điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán căn cứ theo văn bản phân công tham gia giám định 
tư pháp, bảng kê thực hiện giám định theo vụ việc (mẫu số 03; 01 bản chính).

5. Người giám định tư pháp không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc không do nhà 
nước bảo đảm kinh phí hoạt động tiếp nhận và thực hiện giám định tư pháp trên cơ sở thỏa thuận với người trưng cầu giám 
định, người yêu cầu giám định.
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(Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng)

MỘT SỐ TRAO ĐỔI VỀ CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH 
TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG

I. Mở đầu

Trong những năm qua, Bộ Xây dựng với vai trò là cơ quan 
quản lý nhà nước về giám định tư pháp trong lĩnh vực 

xây dựng đã ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu 
trình Chính phủ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp 
luật hướng dẫn pháp luật về giám định tư pháp, cụ thể như: 
ban hành Thông tư số 35/2009/TT-BXD ngày 05/10/2009 
hướng dẫn Pháp lệnh Giám định tư pháp số 24/2004/PL-
UBTVQH11 ngày 29/9/2004 và Nghị định số 67/2005/NĐ-
CP ngày 19/5/2005; ban hành Thông tư số 04/2014/TT-BXD 
ngày 22/4/2014 quy định chi tiết một số nội dung của cứ Luật 
Giám định tư pháp năm 2012 và Nghị định số 85/2013/NĐ-CP 
ngày 29/7/2013; tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị 
định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về điều 
kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm 
chuyên ngành xây dựng; ban hành Thông tư số 17/2021/TT-
BXD ngày 22/12/2021 hướng dẫn Luật giám định tư pháp sửa 
đổi số 56/2020/QH14 (thay thế Thông tư số 04/2014/TT-BXD 
ngày 22/4/2014).

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng thường xuyên ban hành 
hoặc trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về xây 
dựng, trong đó có các nội dung quy định về hoạt động thí 
nghiệm chuyên ngành xây dựng, kiểm định xây dựng, giám 
định xây dựng, tổ chức xây dựng, soát xét các quy chuẩn, tiêu 
chuẩn kỹ thuật, định mức, đơn giá để tạo hành lang pháp lý 
và hành lang kỹ thuật phục vụ công tác giám định tư pháp 
xây dựng.

Trong những năm qua, được sự chấp thuận của Lãnh đạo Bộ 
Xây dựng, Cục Giám định đã tổ chức các hội nghị tập huấn và 
phổ biến kiến thức pháp luật theo chuyên đề về giám định 
tư pháp xây dựng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như tại tỉnh Quảng 
Ninh, Lâm Đồng (năm 2017), thành phố Đà Nẵng (năm 
2018)1. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 
diễn biến phức tạp, việc tổ chức các hội nghị tập huấn này đã 
bị gián đoạn trong năm 2020 và 2021. Thực hiện chỉ đạo của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Cục Giám định tiếp tục phối hợp với 
các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ để tổ chức Hội nghị giám 
định tư pháp xây dựng ngày hôm nay.

II. Các quy định mới của pháp luật về giám định tư pháp 
trong lĩnh vực xây dựng

1. Luật Giám định tư pháp sửa đổi số 56/2020/QH14

Ngày 10/6/2020, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 
56/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật 
Giám định tư pháp số 13/2012/QH13. Dự án Luật đã sửa đổi, 
bổ sung các điều, khoản cụ thể như sau: bổ sung 01 điều 
(Điều 26a về thời hạn giám định); sửa đổi, bổ sung 08 điều 
(Điều 10; Điều 20; Điều 24; Điều 25; Điều 31; Điều 32; Điều 36; 
Điều 41); bổ sung 04 khoản; sửa đổi, bổ sung 22 khoản; bổ 
sung 04 điểm và sửa đổi, bổ sung 09 điểm. Một số điểm cơ 
bản được sửa đổi, bổ sung liên quan đến giám định tư pháp 
trong lĩnh vực xây dựng, như sau:

(1) Công nhận và đăng tải danh sách người, tổ chức giám định 
tư pháp theo vụ việc

Để khắc phục bất cập của quy định hiện hành và phát huy 
vai trò, trách nhiệm của Cơ quan thuộc Chính phủ trong 
việc bảo đảm đáp ứng yêu cầu giám định của thực tiễn hoạt 
động tố tụng, Luật đã bổ sung Cơ quan thuộc Chính phủ 
trong việc lựa chọn cá nhân, tổ chức có đủ tiêu chuẩn, điều 
kiện theo quy định của pháp luật (Điều 18 và Điều 19) để ra 
quyết định công nhận, đăng tải, rà soát, cập nhật danh sách 
người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư 
pháp theo vụ việc trên cổng thông tin điện tử của cơ quan 
mình, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để lập danh sách chung, 
tương tự như các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh về vấn đề này.

Bên cạnh đó, Luật cũng đã bổ sung quy định: trong trường 
hợp đặc biệt, theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm 
quyền tiến hành tố tụng thì Cơ quan thuộc Chính phủ, Kiểm 
toán nhà nước, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn cấp 

1. Hội nghị về giám định tư pháp:
(1) Hội nghị tập huấn về giám định, giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng được tổ chức vào ngày 16/6/2017 tại Quảng 
Ninh cho các tổ chức, cá nhân khu vực phía Bắc. Hội nghị quy tụ được khoảng 200 người là đại diện của các Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Cơ 
quan tiến hành tố tụng, các tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, các Trung tâm kiểm định, giám định xây dựng.
(2) Hội nghị tập huấn về giám định, giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng được tổ chức vào ngày 15/9/2017 tại Lâm Đồng 
cho các tổ chức, cá nhân khu vực phía Nam. Hội nghị quy tụ được khoảng 300 người là đại diện của các Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Cơ 
quan tiến hành tố tụng, các tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, các Trung tâm kiểm định, giám định xây dựng.
(3) Hội nghị thảo luận giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động giám định tư pháp xây dựng được tổ chức vào ngày 
19/10/2018 tại Đà Nẵng cho các tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước. Hội nghị quy tụ được khoảng 200 người là đại diện của các Sở Xây 
dựng, Sở Tư pháp, Cơ quan tiến hành tố tụng, các tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, các Trung tâm kiểm định, giám định 
xây dựng.
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tỉnh có trách nhiệm giới thiệu cá nhân, tổ chức có đủ tiêu 
chuẩn, điều kiện (quy định tại Điều 18 và Điều 19 của Luật 
này) thực hiện giám định ngoài danh sách đã được công bố 
((khoản 2 Điều 20). Đây là quy định mới nhằm huy động các 
chuyên gia giỏi ở các cơ quan này tham gia hoạt động giám 
định tư pháp để góp phần bảo đảm đáp ứng kịp thời, có chất 
lượng yêu cầu của hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ 
án nói chung, án tham nhũng kinh tế nói riêng.

 (2) Quyền và nghĩa vụ của giám định viên tư pháp, người giám 
định tư pháp theo vụ việc; người giám định tư pháp khi thực 
hiện giám định

Để bảo đảm điều kiện cho người giám định tư pháp có thể 
hoàn thành tốt nhiệm vụ giám định của mình, Luật đã: (1) bổ 
sung quyền và nghĩa vụ của giám định viên tư pháp khi từ 
chối tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu thực hiện giám định trong 
một số trường hợp nếu các yếu tố về chuyên môn, điều kiện, 
nguyên tắc làm giám định không được bảo đảm (khoản 2 
Điều 11). Tương ứng, người giám định tư pháp theo vụ việc 
cũng được bổ sung thêm các quyền và nghĩa vụ này vì khoản 
3 Điều 18 đã dẫn chiếu quy định này; (2) bổ sung quyền của 
người giám định tư pháp khi thực hiện giám định gồm: (i) 
đề nghị người trưng cầu giám định hoặc cơ quan có thẩm 
quyền thực hiện biện pháp bảo vệ theo quy định của pháp 
luật tương tự như người tố giác tội phạm, người làm chứng… 
quy định tại Điều 484 của Bộ luật tố tụng hình sự; (ii) từ chối 
thực hiện giám định tư pháp trong trường hợp quy định tại 
khoản 2 Điều 11 nêu trên và (iii) quyền được bố trí vị trí phù 
hợp khi tham gia tố tụng tại phiên tòa (điểm d, điểm đ, điểm 
e khoản 1 Điều 23).

(3) Nghĩa vụ của người trưng cầu giám định

Để nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người trưng cầu giám 
định tư pháp trong việc trưng cầu giám định và bảo đảm 
các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện giám định của tổ 
chức, cá nhân được trưng cầu, thực hiện giám định, Luật đã 
bổ sung, sửa đổi một số nghĩa vụ của người trưng cầu giám 
định như: xác định rõ nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành 
cần giám định trong vụ án, vụ việc đang giải quyết; cung cấp 
kịp thời, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông 
tin, tài liệu, mẫu vật có liên quan đến đối tượng, nội dung cần 
giám định theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức thực hiện giám 
định tư pháp; thực hiện hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền 
áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để bảo 
vệ người giám định hoặc người thân thích của người giám 
định (điểm a, điểm c, điểm đ khoản 2 Điều 21).

(4) Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được trưng cầu, thực hiện 
giám định tư pháp

Để bảo đảm điều kiện cho tổ chức được trưng cầu hoàn 
thành tốt nhiệm vụ thực hiện giám định của mình, Luật đã 
sửa đổi, bổ sung một số quyền và nghĩa vụ của tổ chức này 
như quyền được yêu cầu người trưng cầu, yêu cầu giám định 
cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, tài liệu, mẫu vật cần cho 
việc thực hiện giám định; từ chối tiếp nhận trưng cầu, thực 
hiện giám định trong một số trường hợp quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều 24; đồng thời Luật cũng sửa đổi, bổ 
sung một số nghĩa vụ của tổ chức được trưng cầu, thực hiện 
giám định tư pháp nhằm tăng cường trách nhiệm và nâng 
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định của tổ chức 
này, cụ thể như: phải phân công người có trình độ chuyên 
môn, khả năng nghiệp vụ phù hợp với nội dung trưng cầu, 
yêu cầu giám định; chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức thực hiện 
giám định; bảo đảm thời gian, trang thiết bị, phương tiện và 
các điều kiện cần thiết khác cho việc thực hiện giám định…; 
phải chịu trách nhiệm về kết luận giám định do mình đưa ra 
(điểm a, điểm b, điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 24).

(5) Trưng cầu giám định tư pháp

Nhằm góp phần khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng 
mắc trong trưng cầu và thực hiện giám định trong các vụ án, 
nhất là án tham nhũng, kinh tế, Điều 25 của Luật đã được sửa 
đổi, bổ sung, đặc biệt trong đó đã bổ sung quy định mang 
tính nguyên tắc về cơ chế thông tin, phối hợp giữa cơ quan, 
người có thẩm quyền tiến hành tố tụng với cá nhân, tổ chức 
dự kiến được trưng cầu giám định và cơ quan có liên quan 
về nội dung trưng cầu, thời hạn giám định, thông tin, tài 
liệu, mẫu vật cần cho việc giám định và các vấn đề khác có 
liên quan (nếu có) trước khi ban hành Quyết định trưng cầu 
(khoản 4). Đồng thời, Luật cũng bổ sung quy định về trưng 
cầu giám định trong trường hợp nội dung giám định của 
vụ việc liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên môn thì người 
trưng cầu giám định phải xác định được nội dung chính cần 
giám định để xác định tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp; 
quy định cụ thể trách nhiệm, nguyên tắc phối hợp của tổ 
chức chủ trì, tham gia triển khai nhiệm vụ giám định, giải 
quyết các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình 
trưng cầu, phối hợp triển khai thực hiện giám định (khoản 5).

(6) Thời hạn giám định

Thể chế hóa chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, 
chống tham nhũng về khắc phục tình trạng vô thời hạn 
trong hoạt động giám định của một số vụ án, nhất là án tham 
nhũng, kinh tế, quy định về thời hạn giám định đã được bổ 
sung vào trong Luật tại Điều 26a. Theo đó, thời hạn giám định 
tư pháp được tính từ ngày tổ chức, cá nhân được trưng cầu 
giám định nhận được quyết định trưng cầu giám định và kèm 
theo đầy đủ hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ 
vật, mẫu vật cần thiết cho việc giám định… Thời hạn giám 
định theo quy định của Luật này chỉ áp dụng đối với trường 
hợp không thuộc trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám 
định được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng 
hình sự và có thời hạn tối là 03 tháng, nếu có tính chất phức 
tạp hoặc khối lượng công việc lớn thì thời hạn giám định tối 
đa là 04 tháng, nếu có gia hạn thì không quá một phần hai 
thời hạn giám định tối đa đối với loại việc đó.

Căn cứ vào thời hạn giám định tối đa theo quy định nêu trên 
và tính chất chuyên môn đặc thù của lĩnh vực giám định, tới 
đây, các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý chuyên môn về lĩnh 
vực giám định tư pháp quy định thời hạn giám định cho từng 
loại việc cụ thể.
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(7) Kết luận và hồ sơ giám định

Để khắc phục một số hạn chế về kết luận giám định tư pháp 
trong thực tiễn hiện nay, quy định về kết luận tại Điều 32 đã 
được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu và nguyên 
tắc mang tính đặc thù của văn bản kết luận giám định như 
kết luận giám định phải rõ ràng, cụ thể về nội dung chuyên 
môn của đối tượng cần giám định theo trưng cầu, yêu cầu 
giám định; bỏ quy định về chứng thực chữ ký của người giám 
định theo quy định của pháp luật về chứng thực khi trưng 
cầu, yêu cầu giám định đích danh cá nhân người giám định; 
đồng thời, phân định rõ hơn nữa trách nhiệm của người giám 
định, tổ chức cử người làm giám định trong việc ký, xác nhận 
chữ ký đối với người giám định trong bản kết luận giám định.

Đồng thời, để khắc phục một số vướng mắc, khó khăn về hồ 
sơ giám định, lưu trữ, bảo quản hồ sơ giám định, Luật đã sửa 
đổi, bổ sung quy định khoản 2, khoản 3 Điều 33, trong đó 
quy định rõ hơn trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ trong việc quy định chi tiết về mẫu, thành 
phần hồ sơ từng loại việc giám định và chế độ lưu trữ hồ sơ 
giám định ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức được 
trưng cầu, thực hiện giám định tư pháp trong việc bảo quản, 
lưu trữ hồ sơ giám định do người giám định thuộc tổ chức 
mình thực hiện...

(8) Nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với công tác 
giám định tư pháp

Nhằm phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các Bộ, cơ 
quan ngang bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định tư 
pháp, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan này đã được bổ 
sung như: ban hành quy trình giám định, thời hạn giám đối 
với từng loại việc giám định; chịu trách nhiệm trước Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm chất lượng,hiệu quả 
hoạt động giám định thuộc thẩm quyền quản lý…; tôn vinh, 
khen thưởng cá nhân, tổ chức giám định tư pháp có thành 
tích xuất sắc trong hoạt động giám định tư pháp ở bộ, ngành 
mình… (khoản 1 Điều 41).

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng 
được bổ sung, sửa đổi ở một số nội dung nhằm bảo đảm thực 
hiện có hiệu quả công tác quản lý giám định tư pháp ở địa 
phương (khoản 1 Điều 43).

2. Thông tư số 17/2021/TT-BXD

Ngày 22/12/2021, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông 
tư số 17/2021/TT-BXD hướng dẫn Luật giám định tư pháp sửa 
đổi số 56/2020/QH14 (thay thế Thông tư số 04/2014/TT-BXD 
ngày 22/4/2014), trong đó có một số nội dung mới như sau:

(1) Về phạm vi và nội dung giám định tư pháp xây dựng 

Thông tư số 04/2014/TT-BXD trước đây chỉ quy định những 
nội dung giám định về sự tuân thủ quy định pháp luật trong 
hoạt động đầu tư xây dựng, chất lượng xây dựng và chi phí 
đầu tư xây dựng. Trên thực tế, phạm vi trưng cầu của các cơ 
quan trưng cầu bao gồm nhiều lĩnh vực khác như giám 

định sự tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch 
xây dựng, quy hoạch đô thị, nhà ở, kinh doanh bất động 
sản; giám định giá trị nhà ở và bất động sản nhưng chưa có 
quy định của pháp luật về những nội dung trưng cầu này. Vì 
vậy, Bộ Xây dựng đã bổ sung quy định tại Điều 3 Thông tư 
số 17/2021/TT-BXD các nội dung giám định về sự tuân thủ 
quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng và quy hoạch 
đô thị (lập và quản lý quy hoạch); sự tuân thủ các quy định 
của pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản (sở hữu, 
mua bán, giao dịch, cho thuê, quản lý nhà ở và bất động sản); 
giám định giá trị nhà ở và bất động sản . Những quy định mới 
này về cơ bản đã bao trùm các nội dung giám định tư pháp 
xây dựng mà Thông tư số 04/2014/TT-BXD vẫn còn thiếu.

(2) Về tiêu chuẩn, điều kiện của tổ chức, cá nhân giám định tư 
pháp xây dựng

Tiêu chuẩn, điều kiện của tổ chức, cá nhân giám định tư 
pháp xây dựng theo vụ việc được quy định tại Nghị định số 
62/2016/NĐ-CP; tuy nhiên mới chỉ quy định điều kiện năng 
lực của tổ chức, cá nhân thực hiện giám định tư pháp xây 
dựng về sự tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động đầu 
tư xây dựng, chất lượng xây dựng và chi phí đầu tư xây dựng; 
các quy định về tiêu chuẩn hoạt động chuyên môn phù hợp 
cũng chưa được quy định cụ thể.

 Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, Bộ Xây dựng đang rà soát, bổ 
sung quy định điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực 
hiện giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc theo hướng 
bổ sung điều kiện năng lực của các tổ chức (bao gồm các tổ 
chức tư vấn và các tổ chức có chức năng quản lý nhà nước), 
cá nhân thực hiện giám định tư pháp xây dựng về sự tuân 
thủ quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng và quy 
hoạch đô thị (lập và quản lý quy hoạch); sự tuân thủ các quy 
định của pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản (sở 
hữu, mua bán, giao dịch, cho thuê, quản lý nhà ở và bất động 
sản); giá trị nhà ở và bất động sản để phù hợp đối tượng và 
nội dung giám định. Đồng thời, rà soát và bổ sung cụ thể các 
tiêu chuẩn hoạt động chuyên môn phù hợp của các tổ chức, 
cá nhân thực hiện giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc.

Tiêu chuẩn của giám định viên tư pháp xây dựng, người giám 
định tư pháp xây dựng theo vụ việc:

Giám định viên tư pháp xây dựng, người giám định tư pháp 
xây dựng theo vụ việc phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung 
quy định tại  khoản 1 Điều 7, khoản 1, khoản 2  Điều 18 Luật 
Giám định tư pháp, bao gồm: là Công dân Việt Nam thường 
trú tại Việt Nam, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt; có trình 
độ đại học trở lên và đã qua thực tế hoạt động chuyên môn 
ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên; đối với người 
giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, trường hợp người 
không có trình độ đại học nhưng có kiến thức chuyên sâu 
và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực cần giám định 
thì có thể được lựa chọn làm người giám định tư pháp theo 
vụ việc. Ngoài ra, còn phải đáp ứng tiêu chuẩn hoạt động 
chuyên môn phù hợp, quy định như sau:
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1. Trường hợp giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật

Lĩnh vực quy hoạch xây dựng Lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng
Lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất 
động sản

Phải có chứng chỉ hành nghề thiết 
kế quy hoạch xây dựng hoặc có kinh 
nghiệm quản lý nhà nước đủ 05 năm 
trở lên về quy hoạch xây dựng, phù 
hợp với đối tượng và nội dung giám 
định.

Phải đáp ứng điều kiện năng lực hoạt động xây dựng 
theo quy định để thực hiện một trong các công việc 
khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, giám sát thi công 
xây dựng, định giá xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây 
dựng, kiểm định xây dựng hoặc có kinh nghiệm quản 
lý nhà nước đủ 05 năm trở lên về hoạt động xây dựng, 
phù hợp với đối tượng và nội dung giám định.

Phải có kinh nghiệm quản lý nhà nước 
đủ 05 năm trở lên về nhà ở và thị 
trường bất động sản, phù hợp với đối 
tượng và nội dung giám định.

2. Trường hợp giám định tư pháp về chất lượng xây dựng công trình

Đối với giám định chất lượng khảo sát xây dựng hoặc thiết 
kế xây dựng: phải có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây 
dựng hoặc thiết kế xây dựng theo quy định, phù hợp với 
đối tượng và nội dung giám định.

Đối với giám định chất lượng công trình xây dựng, bộ phận công trình 
xây dựng; giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng, nguyên 
nhân hư hỏng công trình xây dựng: phải đáp ứng điều kiện hành nghề 
kiểm định xây dựng, phù hợp với đối tượng và nội dung giám định

3. Trường hợp giám định chi phí xây dựng công trình, 
giá trị nhà ở và bất động sản.

Phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng theo quy định hoặc có kinh nghiệm quản lý nhà nước đủ 05 năm trở lên phù hợp 
với đối tượng và nội dung giám định

Điều kiện năng lực của tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc:
Tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đáp ứng quy định tại Điều 19 Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 đã 
được sửa đổi, bổ sung tại khoản 28 Điều 1 Luật số 56/2020/QH14, bao gồm: có tư cách pháp nhân, có hoạt động chuyên môn 
phù hợp với nội dung được trưng cầu, yêu cầu giám định, điều kiện về cán bộ chuyên môn, cơ sở vật chất bảo đảm cho việc 
thực hiện giám định tư pháp. Ngoài ra, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc còn phải đáp ứng điều kiện hoạt động 
chuyên môn phù hợp, quy định như sau:

1. Trường hợp giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật

Lĩnh vực quy hoạch xây dựng Lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng
Lĩnh vực nhà ở và kinh doanh 
bất động sản

Đáp ứng điều kiện năng lực của tổ 
chức lập thiết kế quy hoạch xây dựng, 
phù hợp với đối tượng và nội dung 
giám định; cá nhân chủ trì giám định 
phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại 
điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định này.

Đáp ứng điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy 
định để thực hiện một trong các công việc khảo sát xây 
dựng, thiết kế xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, 
giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng, 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng, phù hợp với đối tượng và 
nội dung giám định; cá nhân chủ trì giám định phải đáp ứng 
tiêu chuẩn quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định này.

Không quy định tổ chức

2. Trường hợp giám định tư pháp về chất lượng xây dựng công trình

Giám định chất lượng khảo sát xây dựng hoặc thiết kế xây 
dựng: đáp ứng điều kiện năng lực của tổ chức khảo sát xây 
dựng hoặc thiết kế xây dựng phù hợp với đối tượng, nội 
dung giám định.

Giám định về chất lượng công trình xây dựng, bộ phận công trình xây 
dựng; giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng, nguyên nhân 
hư hỏng công trình xây dựng; giám định chất lượng vật liệu xây dựng, 
cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình: đáp ứng điều kiện 
năng lực của tổ chức kiểm định xây dựng, phù hợp với đối tượng, nội 
dung giám định.

Cá nhân chủ trì thực hiện giám định phải đáp ứng tiêu chuẩn tương ứng quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này và các quy định pháp 
luật chuyên ngành có liên quan.

3. Trường hợp giám định chi phí xây dựng công trình, giá trị nhà ở và bất động sản

Đáp ứng điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định, phù hợp với đối tượng và nội dung 
giám định; cá nhân chủ trì giám định phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định này.
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Những nội dung này đã được Bộ Xây dựng dự thảo để đưa 
vào Thông tư số 17/2021/TT-BXD để sớm giải quyết những 
nhu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, sau khi trao đổi với Bộ Tư pháp, 
Bộ Xây dựng đã quyết định đưa những nội dung này vào Dự 
thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng để 
thống nhất về thẩm quyền quy định điều kiện kinh doanh 
theo pháp luật về đầu tư, dự kiến Dự thảo Nghị định sẽ trình 
ban hành trong Quý IV năm 2022.

(3) Về công nhận tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng 
theo vụ việc

Theo số liệu đến cuối năm 2021, trên cả nước có 100 tổ chức 
và 439 cá nhân giám định tư pháp xây dựng, trong đó có 04 
tổ chức và 54 cá nhân giám định tư pháp xây dựng thuộc Bộ 
Xây dựng đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử. Về cơ 
bản, số lượng và chất lượng của các tổ chức và cá nhân thực 
hiện giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đã đáp ứng 
được yêu cầu của công tác giám định tư pháp xây dựng. Tuy 
nhiên, vẫn còn một số địa phương vẫn không công bố được 
tổ chức giám định tư pháp xây dựng1. Nguyên nhân là do 
theo quy định của pháp luật trước đây, các tổ chức cá nhân 
chủ động nộp hồ sơ đăng ký để được công nhận là người 
giám định tư pháp xây dựng, tổ chức giám định tư pháp xây 
dựng theo vụ việc; trên thực tế số lượng tổ chức, cá nhân chủ 
động thực hiện việc này còn hạn chế.  

Để khắc phục vấn đề này, Luật Giám định tư pháp sửa đổi số 
56/2020/QH14 đã giao các Cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn cá nhân, tổ chức có đủ tiêu 
chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật để ra quyết 
định công nhận, đăng tải, rà soát, cập nhật danh sách người 
giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp 
theo vụ việc trên cổng thông tin điện tử của cơ quan mình, 
đồng thời gửi Bộ Tư pháp để lập danh sách chung. Để quy 
định chi tiết nội dung này,  Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Thông tư 
số 17/2021/TT-BXD đã thay đổi quy định việc công nhận tổ 
chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc theo 
hướng giao cơ quan đầu mối về giám định tư pháp xây dựng 
thuộc Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động rà 
soát, lựa chọn các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực hoạt 
động xây dựng đã được đăng tải trên cổng thông tin điện 
tử hoặc đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để lập danh 
sách trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng, chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh theo thẩm quyền ra quyết định công nhận và đăng 
tải trên cổng thông tin điện tử là người giám định tư pháp 
xây dựng, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc.

(4) Về quy trình thực hiện giám định

Để tạo sự thống nhất, đồng bộ, thuận lợi cho cơ quan trưng 
cầu và tổ chức, cá nhân trong công tác giám định tư pháp 
xây dựng, Bộ Xây dựng đã kiện toàn quy trình thực hiện giám 
định tư pháp xây dựng tại Điều 10 Thông tư số 17/2021/TT-
BXD, trong đó quy định chi tiết từng bước trong công tác tổ 
chức giám định:

1. Có 03 địa phương không công bố được tổ chức giám định tư pháp xây dựng là Đăk Nông, Bình Dương và Hải Dương.

1. Tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định

a) Tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng tiếp nhận 
quyết định trưng cầu giám định hoặc văn bản yêu cầu 
giám định; 

b) Kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, đối tượng 
giám định; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu phục 
vụ giám định (nếu cần thiết);

c) Trường hợp từ chối giám định theo quy định tại  khoản 
2 Điều 11 và điểm b khoản 1 Điều 24 Luật Giám định tư 
pháp được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 và khoản 14 Điều 
1 Luật số 56/2020/QH14 hoặc trường hợp không được thực 
hiện giám định tư pháp theo quy định tại Điều 34 Luật Giám 
định tư pháp  thì phải thông báo lý do bằng văn bản cho 
người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định theo 
quy định.

2. Chuẩn bị giám định

a) Tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng cần thiết lập 
đề cương, dự toán chi phí giám định và đề nghị tạm ứng chi 
phí giám định gửi người trưng cầu giám định, người yêu cầu 
giám định;

b) Người trưng cầu, người yêu cầu giám định tổ chức xem 
xét, chấp thuận đề cương, dự toán chi phí giám định và tạm 
ứng chi phí giám định theo đề nghị của tổ chức, cá nhân 
giám định tư pháp xây dựng.

3. Thực hiện giám định

a) Tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng thực 
hiện giám định theo nội dung đề cương giám định được 
chấp thuận; 

b) Trong quá trình thực hiện, tổ chức, cá nhân giám định tư 
pháp xây dựng phải lập văn bản ghi nhận quá trình thực 
hiện giám định.Yêu cầu bổ sung hồ sơ, tài liệu để phục vụ 
việc giám định (nếu cần thiết);

c) Lập kết luận giám định theo quy định.

4. Bàn giao kết luận giám định và thanh toán chi phí 
giám định

Tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng có trách nhiệm 
bàn giao kết luận giám định cho người trưng cầu giám định, 
người yêu cầu giám định và lập thành biên bản. Người trưng 
cầu giám định, người yêu cầu giám định có trách nhiệm 
thanh toán chi phí giám định cho tổ chức, cá nhân giám định 
tư pháp xây dựng theo quy định.

5. Tham dự phiên tòa (khi có yêu cầu)

III. Việc tổ chức thực hiện pháp luật về giám định tư pháp 
của Bộ Xây dựng

Trong thời gian qua Bộ Xây dựng đã tổ chức thực hiện các 
quy định mới của Luật Giám định tư pháp sửa đổi số 56/2020/
QH14 và các văn bản hướng dẫn, cụ thể như sau:

1. Thực hiện quy định tại khoản 23 Điều 1 Luật số 56/2020/
QH14, khoản 1 Điều 15 Thông tư số 17/2021/TT-BXD, Bộ 
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trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-BXD 
ngày 17/01/2022 nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám 
định tư pháp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, trong 
đó giao Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình 
xây dựng là đơn vị đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
quản lý nhà nước về hoạt động giám định tư pháp xây dựng 
theo thẩm quyền của Bộ Xây dựng. Các đơn vị hành chính và 
đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng có liên quan đến hoạt 
động giám định tư pháp xây dựng 1 có trách nhiệm tổ chức 
giải quyết các nội dung công việc liên quan đến giám định tư 
pháp xây dựng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị 
được Bộ trưởng giao; phối hợp với đơn vị đầu mối trong việc 
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về giám định tư pháp 
xây dựng và phổ biến, hướng dẫn pháp luật có liên quan đến 
chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; lập danh sách đề nghị bổ 
nhiệm, miễn nhiệm, cấp thẻ, thu hồi thẻ giám định viên tư 
pháp xây dựng và công nhận tổ chức, cá nhân giám định tư 
pháp xây dựng theo vụ việc thuộc thẩm quyền quản lý gửi 
đơn vị đầu mối tổng hợp, trình Bộ trưởng quyết định; đảm 
bảo số lượng, chất lượng hoạt động của cá nhân, tổ chức 
giám định tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý.

2. Theo quy định mới tại Luật số 56/2020/QH14 và Thông 
tư số 17/2021/TT-BXD, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách 
nhiệm lựa chọn cá nhân, tổ chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện 
theo quy định để ra quyết định công nhận người giám định 
tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp 
theo vụ việc trên địa bàn quản lý. Vì vậy, Bộ Xây dựng đã ban 
hành Văn bản số 1417/BXD-GĐ ngày 26/4/2022 đôn đốc các 
cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc rà soát, cập nhật, 
bổ sung các tổ chức, cá nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoạt 
động giám định tư pháp xây dựng để quyết định bổ nhiệm 
giám định viên tư pháp xây dựng hoặc công nhận là người 
giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định 
tư pháp xây dựng theo vụ việc và đăng tải lên cổng thông tin 
điện tử theo quy định phục vụ trưng cầu của cơ quan tiến 
hành tố tụng.

IV. Khó khăn vướng mắc

1. Các quy định của pháp luật và cơ chế chính sách hiện hành 
còn chưa động viên, khuyến khích, thu hút hiệu quả được sự 
chủ động tham gia của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động 
giám định tư pháp xây dựng. Các giám định viên đa phần 
thực hiện nhiệm vụ theo hình thức kiêm nhiệm, chưa được 
đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ giám định tư pháp, ngoài ra 
còn có tâm lý e ngại trong việc thực hiện giám định vì trách 
nhiệm pháp lý cao, trong khi các điều kiện thực hiện giám 
định và cơ chế thu hút, khuyến khích còn hạn chế;

2. Lực lượng tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng 
vẫn còn thiếu chuyên gia giỏi, nhiều kinh nghiệm và phân 
bố chưa đều theo các địa phương. Cá biệt có một số địa 
phương chưa công bố được tổ chức giám định tư pháp xây 
dựng như đã trình bày ở trên;

3. Một số vụ việc được trưng cầu bởi các cơ quan chức năng 
còn chưa phù hợp với đối tượng, nội dung hoặc thiếu hồ sơ 
tài liệu phục vụ công tác giám định. Một số vụ việc gặp khó 
khăn trong việc thu thập tài liệu phục vụ công tác giám định 
do vụ việc đã xảy ra quá lâu. Một số vụ việc đòi hỏi kiến thức 
chuyên môn sâu, rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực nên cơ 
quan điều tra khi trưng cầu giám định chưa xác định được rõ 
các tài liệu cần thiết phải thu thập để phục vụ công tác giám 
định tại thời điểm trưng cầu, khiến công tác thu thập tài liệu, 
chứng cứ phục vụ giám định kéo dài, ảnh hưởng đến thời 
gian thực hiện và ban hành kết luận giám định 1;

4. Theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp, việc 
trưng cầu thực hiện giám định tư pháp không quy định 
phân cấp giữa Trung ương và địa phương để đảm bảo tính 
khách quan. Tuy nhiên, vẫn còn thực trạng một số vụ việc 
giám định có đối tượng và phạm vi giám định hẹp, tính chất 
không phức tạp (ví dụ như giải quyết tranh chấp giữa các hộ 
dân) nhưng vẫn được trưng cầu về Bộ Xây dựng2;

5. Đối với các vụ việc giám định tư pháp xây dựng đặc biệt 
nghiêm trọng, đa phần đối tượng giám định là các công trình 

1. Bao gồm: Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ 
Quy hoạch - Kiến trúc, Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng, Viện Vật liệu xây dựng, Viện 
Kiến trúc quốc gia, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia và các đơn vị sự nghiệp khác thuộc Bộ Xây dựng.
2. Ví dụ: Việc giám định đường ống nước sông Đà là vụ giám định có tính chất kỹ thuật phức tạp, mất nhiều thời gian để thực hiện, từ khi 
trung cầu giám định đến khi ban hành kết luận giám định khoảng 10 tháng (từ ngày 24/7/2014 đến ngày 15/4/2015). Nguyên nhân là do 
đặc thù của tuyến ống cấp nước đặt ngầm dưới lòng đất (dài khoảng 45km), ứng dụng công nghệ vật liệu ống mới lần đầu áp dụng tại Việt 
Nam (ống composite cốt sợi thủy tinh), khối lượng công việc rất lớn, phải tiến hành khảo sát, đào nhiều hố thăm dò trên toàn tuyến ống 
(trong khi nhà máy và đường ống vẫn đang vận hành phục vụ cung cấp nước sạch cho người dân), phải thực hiện rất nhiều thí nghiệm 
kiểm tra đối với các cấu kiện, vật liệu đặc biệt là vật liệu ống; để kiểm tra lại kết quả tính toán, các cơ quan giám định đã phải xây dựng phần 
mềm mô phỏng sự làm việc của toàn tuyến ống trong đất (việc mô phỏng này chưa có tiền lệ trong thiết kế tuyến ống truyền tải nước sạch 
ở Việt Nam); việc giám định được thực hiện sau khi công trình đã được đưa vào khai thác, vận hành khoảng 05 năm, dẫn tới việc thu thập 
một khối lượng lớn hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tuyến ống mất rất nhiều thời gian; việc thống nhất các nội dung đề cương giám định, lấy 
ý kiến thẩm tra, thẩm định và chấp thuận đề cương của cơ quan trưng cầu giám định mất khoảng 06 tháng do khối lượng công việc nhiều, 
chi phí giám định lớn (khoảng 2,9 tỷ đồng).
3. Ví dụ: trong năm 2022, Cục Giám định nhận được một số văn bản của tòa án nhân dân cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh về việc 
trưng cầu giám định nguyên nhân sự cố phục vụ giải quyết tranh chấp, bồi thường thiệt hại về tài sản giữa các hộ dân, ví dụ như Văn bản 
số 21/2022/CV-TA ngày 09/3/2022 của TAND thành phố Việt trì, tỉnh Phú Thọ, Văn bản số 57/2022/CV-TA ngày 23/4/2022 của TAND thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định...;
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xây dựng có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, yêu cầu phải thực 
hiện việc kiểm định xây dựng làm cơ sở xác định nguyên 
nhân sự cố, bao gồm: khảo sát, đo đạc, lấy mẫu, thí nghiệm, 
thực nghiệm; đòi hỏi nguồn nhân lực, thiết bị, máy móc, chi 
phí lớn và thời gian dài để thực hiện. Việc thu thập hồ sơ, 
tài liệu chứng cứ phục vụ công tác giám định cũng gặp khó 
khăn do khối lượng lớn, phải thu thập, bàn giao nhiều lần; 
việc khảo sát, lập và chuyển cho cơ quan trưng cầu giám định 
thông qua đề cương, dự toán chi phí giám định thường mất 
nhiều thời gian, ảnh hưởng lớn đến thời hạn giám định;

6. Công tác thanh toán chi phí giám định tư pháp còn chậm, 
cụ thể là đối với những vụ việc lớn, có giá trị thực hiện lên 
tới hàng tỷ đồng, nguồn kinh phí cho hoạt động giám định 
tư pháp chưa được cơ quan trưng cầu dự trù đủ nên không 
có kinh phí để chi trả, dẫn đến chậm thanh toán chí phí giám 
định; công tác thẩm định và phê duyệt dự toán còn vướng 
mắc do cơ quan trưng cầu thiếu chuyên môn về lĩnh vực này 
nên còn lúng túng trong việc thẩm định, phê duyệt dự toán, 
làm chậm chễ công tác giám định;

7. Đa số các cơ quan tố tụng thường tập trung trưng cầu tổ 
chức giám định công lập, việc trưng cầu các tổ chức chuyên 
môn có năng lực ở ngoài khu vực nhà nước còn hạn chế. Việc 
cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có tham gia công 
tác giám định (các trung tâm thuộc Chi cục, Sở Xây dựng các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) gây khó khăn cho 
việc trưng cầu giám định tại một số địa phương.

V. Đề xuất, kiến nghị

1. Đối với Bộ Xây dựng:

a) Tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản 
quy phạm pháp luật, hành lang kỹ thuật quy chuẩn, tiêu 
chuẩn, cơ chế chính sách,… để đáp ứng yêu cầu thực tiễn 
phục vụ hoạt động đầu tư xây dựng, giám định tư pháp 
xây dựng;

b) Nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách đảm bảo khuyến 
khích, thu hút hiệu quả được sự chủ động tham gia của các tổ 
chức, cá nhân trong hoạt động giám định tư pháp xây dựng;

c) Tiếp tục rà soát, quyết định công bố các tổ chức, cá nhân 
đủ điều kiện giám định tư pháp xây dựng theo thẩm quyền;

d) Thường xuyên tổ chức phổ biến, tập huấn bồi dưỡng 
nghiệp vụ giám định và kiến thức pháp luật liên quan công 
tác giám định, định giá tài sản cho các tổ chức, cá nhân tham 
gia giám định tư pháp xây dựng;

2. Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh:

a) Nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách đảm bảo khuyến 
khích, thu hút hiệu quả được sự chủ động tham gia của các tổ 
chức, cá nhân trong hoạt động giám định tư pháp xây dựng;

b) Tiếp tục rà soát, quyết định công bố các tổ chức, cá nhân 
đủ điều kiện giám định tư pháp xây dựng theo thẩm quyền;

c) Phối hợp với Bộ Xây dựng trong việc tổ chức phổ biến, 
tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ giám định và kiến thức pháp 
luật liên quan công tác giám định, định giá tài sản cho các tổ 
chức, cá nhân tham gia giám định tư pháp xây dựng;

d) Xem xét, có lộ trình cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công 
lập có tham gia thực hiện công tác giám định để đảm bảo 
năng lực giám định tư pháp xây dựng tại các địa phương.

3. Đối với cơ quan trưng cầu:

a) Xác định rõ đối tượng, nội dung, phạm vi giám định để 
đảm bảo trưng cầu đúng đối tượng, tránh trường hợp lạm 
dụng trưng cầu giám định tư pháp ở cấp Trung ương, dẫn tới 
quá tải, chậm trễ, kéo dài;

b) Nghiên cứu, bổ sung quy định về cơ chế, chính sách tài 
chính đối với công tác giám định tư pháp, tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí giám định tư pháp tại 
các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khi thực hiện 
nhiệm vụ giám định, nhất là giám định những vụ việc có chi 
phí lớn, ngoài phát sinh dự kiến theo hướng;

c) Quy định cụ thể các trường hợp được quyền từ chối giám 
định tư pháp; quy định chế tài xử lý đối với tổ chức, cá nhân 
từ chối thực hiện giám định không có lý do chính đáng, chậm 
trễ, kéo dài, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, kết luận giám 
định không đúng sự thật hoặc không khách quan, có sai lệch 
do lỗi chủ quan trong kết luận giám định./.
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1. Khái quát chung về công tác giám định tư pháp trong 
lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng:

Giám định tư pháp là một công việc phức tạp, đòi hỏi trách 
nhiệm cao. Giám định tư pháp được thực hiện thông qua 

một số hình thức: giám định tổ chức, giám định tập thể (gồm 
nhiều giám định viên/người giám định theo vụ việc, sau đây 
gọi tắt là giám định viên), giám định cá nhân (một giám định 
viên thực hiện). Bài viết này chỉ giới hạn nêu nên một số nội 
dung liên quan đến hình thức giám định tập thể và cá nhân.  

Đối với Cục Kinh tế xây dựng công tác giám định tư pháp 
trong giải quyết các vụ án, vụ việc kinh tế là các nhiệm vụ cụ 
thể được Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao. Do đặc thù lĩnh vực 
được giao, nên hầu hết khi các vụ án, vụ việc kinh tế xảy ra tại 
các dự án đầu tư có xây dựng ít nhiều đều có liên quan đến 
công tác giám định về chi phí đầu tư xây dựng. Trong đó, nội 
dung yêu cầu giám định chủ yếu tập trung vào việc xác định 
xem có hay không có sai phạm trong một số lĩnh vực sau:

(1) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng: việc lập, thẩm định, phê 
duyệt tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công 
trình; việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng 
công trình có đúng quy định không? 

(2) Hợp đồng xây dựng: việc ký kết hợp đồng xây dựng, tạm 
ứng hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng, … có đúng quy 
định không? 

(3) Thanh toán, quyết toán: việc nghiệm thu, thanh toán, 
quyết toán hợp đồng, vốn đầu tư xây dựng công trình có 
đúng quy định không? 

(4) Một số yêu cầu khác liên quan đến lĩnh vực kinh tế xây 
dựng: việc sử dụng/áp dụng định mức tiêu hao vật tư, vật 
liệu; thẩm quyền quyết định áp dụng/sử dụng giá vật liệu, 
nhân công, máy thi công có đúng quy định hay không?

(5) Xác định hậu quả thiệt hại tính bằng tiền

Với các nội dung yêu cầu giám định như vậy đòi hỏi giám 
định viên phải có những kiến thức hiểu biết nhất định cả 
về chuyên môn nghề nghiệp và pháp luật đối với công tác 
quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình 
xây dựng và đặc biệt là quản lý chi phí đầu tư, hợp đồng 
xây dựng. Điều này không có nhiều giám định viên đáp ứng 
được yêu cầu.

Thêm vào đó, do đặc thù của công tác giám định các sai 
phạm trong các vụ án, vụ việc liên quan đến đầu tư xây dựng 
thường rất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh 
vực, do vậy đòi hỏi người giám định viên phải có trách nhiệm 
rất cao trong việc phối hợp nhiều khâu, thì mới đảm bảo tính 
khách quan, đúng quy định pháp luật, cụ thể là:

Cục Kinh tế Xây dựng – Bộ Xây dựng

CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP VỀ CHI PHÍ                                                               
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

- Phối hợp với giám định viên khác:

Trong quá trình giám định các vụ án, vụ việc kinh tế liên quan 
đến các dự án đầu tư xậy, giám định viên luôn phải chia sẻ 
hiểu biết của mình để giám định viên các khác hiểu rõ bản 
chất sự việc, trên cơ sở đó đưa ra kết luận đảm bảo tính khách 
quan, trung thực và đúng quy định pháp luật.

- Phối hợp trong quá trình điều tra:

Trong quá trình giám định để đáp ứng yêu cầu của công 
tác điều tra, cũng như hỗ trợ các điều tra viên, có những lúc 
các giám định viên còn tham gia cùng với cơ quan điều tra 
cả việc xác minh, thu thập tài liệu giám định, khảo sát hiện 
trường như vụ việc liên quan đến dự án PVTEX Đình Vũ, vụ 
Ethanol Dung Quất. Mặc dù, theo Luật định thì đây không 
phải là công việc của các giám định viên. Đây cũng là đặc thù 
của công tác giám định các vụ án, vụ việc xảy ra tại các dự án 
đầu tư xây dựng.

Cá biệt có những vụ việc cơ quan điều tra chưa trưng cầu 
nhưng đã đề nghị Bộ/Cục cử người hỗ trợ thực hiện một số 
công việc trước khi trưng cầu như vụ việc liên quan đến Dự 
án đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 do Cơ quan 
An ninh Điều tra Bộ Công an thực hiện. 

- Phối hợp trong quá trình truy tố, xét xử:

Trong quá trình truy tố các giám định viên cũng phải phối 
hợp chặt chẽ với các kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân 
dân để hỗ trợ, làm rõ những nội dung trong các vụ án để các 
kiểm sát viên hiểu rõ bản chất của các vi phạm, trên cơ sở đó 
thể hiện trong cáo trạng cho đúng. 

Đồng thời, quá trình xét xử, các giám định viên cũng hỗ trợ 
các công tố viên trong quá trình đối đáp, cũng như làm rõ 
nội dung kết luận để hội đồng xét xử hiểu rõ bản chất của 
các sai phạm.

2. Quy trình thực tiễn hoạt động giám định tư pháp:

Mặc dù Luật giám định tư pháp có quy định khá đầy đủ trình tự 
thực hiện công tác giám định. Tuy nhiên, trên thực tiễn việc tổ 
chức thực hiện giám định thường được thực hiện như sau:

Bước 1: Sau khi nhận được yêu cầu giám định của cơ quan 
trưng cầu và phân công của lãnh đạo Bộ, Cục Kinh tế xây 
dựng tham mưu trình lãnh đạo Bộ ký văn bản phân công 
giám định viên/người giám định theo vụ việc. Ở bước này, 
việc trưng cầu giám định được cơ quan điều tra thông qua 
đường hành chính của Bộ Xây dựng để đề nghị Bộ Xây dựng 
cử giám định viên, thay vì trưng cầu trực tiếp giám định viên 
theo luật định, vì vậy việc phân công, cử giám định cũng 
được thực hiện theo quy trình hành chính, việc này làm kéo 
dài thời gian trưng cầu và phân công giám định. 
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Tại bước này, sau khi nghiên cứu nội dung yêu cầu giám định, 
đánh giá năng lực của cán bộ, Cục Kinh tế xây dựng sẽ dự 
kiến phân công và báo cáo lãnh đạo Bộ để phân công Giám 
định viên thực hiện chính thức.

Cũng chính cách làm như vậy, nên thông thường tài liệu 
giám định sẽ chỉ được bàn giao cho các giám định viên sau 
khi đã có văn bản phân công giám định.

Bước 2: Giám định viên tiếp nhận văn bản phân công, trao 
đổi, làm việc với cơ quan trưng cầu, phân công nội dung yêu 
cầu giám định. 

Trong bước này, đối với các Vụ việc/vụ án lớn như các vụ việc/
vụ án thuộc Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực theo dõi, thông thường công tác giám định 
được thực hiện theo hình thức giám định tập thể, do vậy 
công tác giám định chỉ thực hiện được sau khi các Bộ, Ngành 
đã cử đầy đủ thành phần giám định. Trong trường hợp có 
01 Bộ, Ngành nào đó cử chậm, hoặc từ chối cử giám định, 
thì công tác giám định thường sẽ phải chờ cho đến khi đầy 
đủ thành phần giám định. Điều này làm kéo dài thời gian tổ 
chức giám định.

Sau khi đã có đầy đủ thành phần giám định, Cơ quan trưng 
cầu sẽ tổ chức họp với các bên (thường là có sự tham gia của 
cả Kiểm sát viên) để trao đổi, làm rõ nội dung yêu cầu giám 
định nếu cần thiết; thống nhất phân công các nội dung yêu 
cầu giám định đối với giám định viên của từng Bộ. 

Bước 3: Trên cơ sở nội dung phân công giám định, Cơ quan 
trưng cầu sẽ cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ giám định 
ban đầu. 

Trong một số vụ án/vụ việc lớn, khối lượng hồ sơ, tài liệu giám 
định rất lớn không thể giao cho từng giám định viên, thì các 
bên thống nhất sẽ để tài liệu tại Cơ quan trưng cầu (thường 
là CQĐT) và các giám định viên sẽ bố trí thời gian đến nghiên 
cứu hồ sơ, tài liệu tại Cơ quan trưng cầu, như Vụ án xảy ra tại 
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Bước 4: Giám định viên nghiên cứu hồ sơ, tài liệu giám định, 
trong quá trình nghiên cứu trường hợp cần phải bổ sung, xác 
minh làm rõ một số nội dung, thì các giám định viên sẽ trao 
đổi với Cơ quan trưng cầu (thường là Điều tra viên được phân 
công) bằng hình thức điện thoại hoặc đôi khi bằng văn bản 
để bổ sung, xác minh thêm.

Tại bước này, trong một số vụ án/vụ việc, Giám định viên cần 
làm rõ một số nội dung với các bên có liên quan sẽ có văn 
bản đề nghị cơ quan trưng cầu tổ chức các buổi làm việc để 
làm rõ.

Bước 5: Giám định viên dự thảo kết luận giám định, báo cáo 
Cục trưởng và báo cáo lãnh đạo Bộ.

Bước 6: Sau khi có ý kiến của lãnh đạo Bộ, Giám định viên 
ký kết luận giám định, xác nhận chữ ký và bàn giao kết luận 
giám định đã xác nhận chữ ký cho Cơ quan trưng cầu.

3. Một số mặt được

Trong thời gian qua, công tác giám định của Cục Kinh tế Xây  
dựng đã phần nào đáp ứng được yêu cầu. Một số kết luận 
giám định 

đã giúp các cơ quan chức năng có thêm các cơ sở để xem xét, 
đánh giá các vụ án, vụ việc, góp phần tích cực trong công tác 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý các vụ án, vụ việc 
xảy ra tại các dự án đầu tư xây dựng. 

Bên cạnh đó, qua công tác giám định Cục KTXD và các cán 
bộ trực tiếp tham gia giám định đã có thêm nhiều nhận thức 
thực tế trong việc áp dụng các quy định của pháp luật của 
các chủ thể, cá nhân; từ đó rút ra những kinh nghiệm quý giá 
vận dụng trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và đề xuất 
các cơ chế chính sách trong thời gian tiếp theo.

4. Một số tồn tại, hạn chế trong công tác giám định

- Trước hết phải nói đến, do tính chất phức tạp của các vụ án, 
vụ việc trong lĩnh vực xây dựng rất phức tạp và đa dạng, nên 
nhiều khi cơ quan trưng cầu cũng lúng túng về nội dung cần 
trưng cầu và do đó khi trưng cầu thường không cụ thể, nội 
dung yêu cầu giám định mang tính chất chung chung, ví dụ 
như vụ án xảy ra tại Tổng công ty xây lắp dầu khí PVC, ban 
đầu Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an trưng cầu bổ sung 
nội dung “việc thực hiện đầu tư các dự án do PVC là nhà thầu 
như: Việc thực hiện Dự án đầu tư nhà máy nhiệt điện Thái 
Bình 2 có đúng quy định không?” Với những nội dung trưng 
cầu giám định kiểu này, thường là các giám định viên và cơ 
quan điều tra phải ngồi lại với nhau để làm rõ trưng cầu nội 
dung gì? Nội dung gì quá trình điều tra phát hiện thấy có dấu 
hiệu vi phạm pháp luật? Để từ đó xác định được những nội 
dung giám định cụ thể và khả thi. 

- Thời gian xảy ra Vụ việc, Vụ án quá lâu, do đó tại thời điểm 
trưng cầu, tài liệu phục vụ giám định Cơ quan điều tra chưa 
thu thập đủ, thậm trí có những Vụ án, Vụ việc còn chưa có tài 
liệu giám định, ví dụ như vụ án xảy ra tại Dự án Tisco 2 thì vụ 
án này xảy ra hơn 10 trước đây tính từ thời điểm khởi tố vụ án.

- Các vụ việc, vụ án này đều là các vụ việc, vụ án lớn liên quan 
đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, Cơ quan trưng cầu giám 
định không có chuyên môn, do vậy hầu hết các vụ việc, vụ án 
khi trưng cầu giám định Cơ quan điều tra đều chưa thể hình 
dung được những tài liệu cần thiết để phục vụ công tác giám 
định. Do đó, trong quyết định trưng cầu cũng chỉ nêu chung 
chung tài liệu phục vụ giám định, cho đến khi làm việc với 
các giám định viên, thì Cơ quan điều tra mới xác định được 
tài liệu cần thu thập, cung cấp hay xác minh bổ sung để phục 
vụ công tác giám định. 

- Khối lượng công việc giám định rất lớn, trong khi lực 
lượng giám định mỏng và tâm lý công chức của các Bộ 
thường không muốn tham gia, do đó có hiện tượng đùn 
đẩy, né tranh.

- Hầu hết các giám định viên đều thực hiện theo hình thức 
kiêm nhiệm, không phải chuyên trách, nên thời gian thực 
hiện giám định cũng gặp nhiều khó khăn, do phải vừa đảm 
nhiệm công tác giám định và vừa phải đảm nhiệm công tác 
chuyên môn. 

- Phương tiện, cơ sở vật chất để phục vụ công tác giám định 
cũng thiếu, các giám định viên thậm trí phải sử dụng các 
phương tiện của cá nhân để thực hiện giám định.
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- Do tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, ảnh 
hưởng không nhỏ tới công tác giám định tư pháp.

- Trong quá trình thực hiện giám định, các giám định viên còn 
phải tham gia các phiên tòa. Điều này ảnh hưởng không nhỏ 
tới thời gian để thực hiện các công tác giám định.

- Thiếu chính sách khuyến khích, động viên cán bộ tham 
gia công tác giám định, cũng như cơ chế để bảo vệ giám 
định viên. 

5. Một số kiến nghị, đề xuất

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu quả 
công tác giám định cho phù hợp với đặc thù của lĩnh vực đầu 
tư xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng đề xuất, kiến nghị một số 
nội dung sau:

- Khi trưng cầu các cơ quan trưng cầu cần phải nêu rõ, cụ 
thể nội dung yêu cầu cần giám định, tránh tình trạng chung 
chung, mang tính chất đánh đố. Bên cạnh đó, đối với các vụ 
án, vụ việc có thể tách được từng nội dung yêu cầu giám định 
để trưng cầu độc lập giám định việc của các Bộ nhằm khắc 
phục bất cập đối với hình thức giám định tập thể do nhiều 
Bộ thực hiện.

- Khi trưng cầu giám định cơ quan trưng cầu cần lựa chọn 
đúng cơ quan thực hiện giám định, định giá tài sản. Trường 
hợp còn lúng túng đề nghị cơ quan trưng cầu liên hệ trước 
với cơ quan dự kiến được trưng cầu để trao đổi, thống nhất 
trước khi ra quyết định trưng cầu để tránh tình trạng trưng 
cầu không đúng cơ quan cần trưng cầu, dẫn đến từ chối và 
phải trưng cầu lại.

- Nghiên cứu sửa đổi các quy định pháp luật liên quan đến 
quy trình, thời hạn giám định cho phù hợp với đặc thù của 
các vụ án, vụ việc kinh tế trong lĩnh vực xây dựng.

- Kịp thời bổ sung cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động theo vị trí việc làm được Bộ phê duyệt. 

- Các cán bộ được tuyển dụng hoặc điều động, bổ sung cho 

Cục ngoài tiêu chuẩn có năng lực, phẩm chất và chuyên môn, 
nghiệp vụ phù hợp với vị trí công tác, thì cần xem xét, ưu tiên 
cho các trường hợp đã có kinh nghiệm.

- Trang bị, cung cấp cơ sở vật chất phù hợp, đảm hoàn thành 
tốt công việc được giao. Trong một số trường hợp khối lượng 
tài liệu giám định quá lớn, cơ quan trưng cầu không thể 
chuyển giao toàn bộ, cũng như cơ quan được trưng cầu cũng 
không đủ cơ sở vật chất để tiếp nhận toàn bộ tài liệu này, thì 
cơ quan trưng cầu cần bố trí một phòng làm việc để các giám 
định viên thực hiện công tác giám định ngay tại đó, điều này 
vừa đáp ứng được đầy đủ tài liệu giám định, vừa tránh mất 
quá nhiều thời gian chuẩn bị tài liệu cho từng giám định viên, 
đồng thời khi thực hiện tập trung các giám định viên có thể 
trao đổi, thống nhất ngay tại đó.

- Các cơ quan trưng cầu giám định cần cung cấp, bổ sung đầy 
đủ, kịp thời các tài liệu để có đủ căn cứ, cơ sở đưa ra báo cáo 
theo đúng quy định. Đối với những nội dung điều tra, xác 
minh ban đầu không thuộc bí mật điều tra thì cũng nên cung 
cấp cho các giám định viên để tiết kiệm thời gian nghiên cứu 
hồ sơ, tài liệu, rút ngắn thời gian giám định.

- Cần có chế độ thù lao thích hợp, cơ chế khuyến khích, động 
viên đối với các giám định viên trong các vụ án, vụ việc được 
trưng cầu, nhằm động viên, khuyến khích cán bộ tham gia 
công tác giám định. Bên cạnh đó, đối với các vụ án, vụ việc 
lớn cần có cơ chế bảo vệ cho người giám định và người thân 
theo đúng quy định của Luật giám định tư pháp.

- Ngoài ra, đa số giám định viên đều hoạt động theo hình 
thực kiêm nhiệm, nên kiến thức hiểu biết đối với pháp luật về 
giám định tư pháp, định giá tài sản trong tố tụng còn rất hạn 
chế, mà chỉ có kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp liên quan 
đến lĩnh vực xây dựng. Do đó, cần có cơ chế để đào tạo, tập 
huấn cho các công chức tham gia các công tác này về quy trình, 
thủ tục, quyền, nghĩa  vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp 
luật về giám định tư pháp, định giá tài sản trong tố tụng. 
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1. Giới thiệu về năng lực của Viện Khoa học Công nghệ 
Xây dựng trong lĩnh vực giám định tư pháp

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng là đơn vị sự nghiệp 
công lập tự chủ trực thuộc Bộ Xây dựng. Một trong 

những chức năng, nhiệm vụ quan trọng mà Viện được Bộ Xây 
dựng giao là phục vụ quản lý nhà nước, trong đó có công tác 
giám định (QĐ 98/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy 
định chức năng, nhiệm vụ của Viện Khoa học Công nghệ Xây 
dựng).

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng có đủ các điều kiện về 
năng lực tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc (có tư cách 
pháp nhân, có chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp, có điều 
kiện về cơ sở vật chất và thiết bị để thực hiện công tác giám 
định), quy định tại Điều 19 Luật Giám định tư pháp (Văn bản 
hợp nhất số 01/VBHN-VPQH ngày 15/07/2020) và Điều 3 Nghị 
định 62/2016/NĐ-CP. 

Theo thông tin Bộ Xây dựng công bố (trên website gdtp.
xaydung.gov.vn), Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng có thể 
thực hiện các công việc giám định sau đối với các công trình 
dân dụng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp phát triển 
nông thôn và hạ tầng kỹ thuật:

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động 
đầu tư xây dựng;

- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng;

- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình;

- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây 
dựng và giám định sự cố công trình xây dựng;

- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các 
chi phí khác có liên quan.

Để phục vụ công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác 
giám định tư pháp nói riêng, Viện Khoa học Công nghệ Xây 
dựng có các Phân viện, Trung tâm trực thuộc với hệ thống 
phòng thí nghiệm đa dạng ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. 
Các phòng thí nghiệm có đầy đủ các phép thử từ đơn giản 
đến phức tạp của ngành xây dựng. Trong nhiều năm, Viện 
đã duy trì, đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên gia cao cấp, 
giàu kinh nghiệm thực tế trong các lĩnh vực giám định như 
đánh giá chất lượng công trình, giám định nguyên nhân sự 
cố, giám định chi phí đầu tư xây dựng và giám định sự tuân 
thủ các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng. Trong đội ngũ 
cán bộ của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng hiện nay có 
khoảng 60 người có tên trong danh sách cá nhân có đủ năng 
lực giám định tư pháp xây dựng do Bộ Xây dựng công bố. 
Năng lực cá nhân chủ trì thực hiện công tác giám định đáp 
ứng yêu cầu của Người giám định tư pháp theo vụ việc quy 

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng

KINH NGHIỆM THỰC TIỄN TRONG CÔNG TÁC 
GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG 

định tại khoản 1, 2 điều 18 Luật Giám định tư pháp và Điều 2, 
Nghị định 62/2016/NĐ-CP.

2. Thực trạng, đặc điểm, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, 
Kinh nghiệm thực tiễn trong giám định tư pháp của Viện 
Khoa học Công nghệ Xây dựng

2.1 Thực trạng, đặc điểm công tác giám định tư pháp Viện Khoa 
học Công nghệ Xây dựng đã thực hiện thời gian gần đây

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã thực hiện nhiều 
nhiệm vụ giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng với quy 
mô vụ việc khác nhau. Trong đó, có những vụ việc được dư 
luận xã hội hết sức quan tâm, ví dụ như giám định sập cầu 
Cần Thơ, sập tường ở Vĩnh Long, sập giàn giáo Formosa, … 
Những vụ việc có thương vong không nhỏ về người và thiệt 
hại nặng nề về tài sản này là những bài học kinh nghiệm lớn 
cho ngành xây dựng Việt Nam. Nhờ sự nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý nhà nước, trình độ, kinh nghiệm của các 
đơn vị tư vấn và các nhà thầu, trong vài năm trở lại đây không 
có những vụ việc quy mô lớn như vậy, nhưng vẫn còn đây 
đó những sự cố đáng tiếc gây thương vong cho con người ở 
mức độ thấp hơn. 

Trong thời gian từ năm 2011 trở lại đây, Viện Khoa học Công 
nghệ Xây dựng đã thực hiện 23 nhiệm vụ giám định tư pháp 
trong lĩnh vực xây dựng. Số liệu thống kê cụ thể về số lượng 
nhiệm vụ theo lĩnh vực giám định, theo loại công trình và 
theo thời gian được trình bày trong các Bảng 1, 2, 3.

Bảng 1 Thống kê số lượng vụ việc giám định tư pháp do 
Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã thực hiện từ năm 
2011 đến nay theo lĩnh vực giám định

TT Lĩnh vực giám định Số lượng

1 Giám định chất lượng XD công trình 08

2
Giám định nguyên nhân sự cố công trình 
xây dựng (trong giai đoạn thi công)

06

3
Giám định nguyên nhân sự cố công trình 
xây dựng (trong giai đoạn sử dụng)

05

4
Giám định khối lượng, chất lượng công 
trình

02

5
Giám định phân loại kỹ thuật về cháy 
của các loại mẫu vật trong vụ cháy

01

6
Giám định về việc tuân thủ quy định 
pháp luật trong xây dựng

01

Tổng cộng 23
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Bảng 2 Thống kê số lượng vụ việc giám định tư pháp do 
Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã thực hiện từ năm 
2011 đến nay theo loại hình công trình

TT Loại công trình Số lượng

1 Công trình dân dụng 12

2 Công trình công nghiệp 06

3 Công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông 02

4 Công trình năng lượng 01

5 Nhà ở riêng lẻ 02

Tổng cộng 23

Bảng 3 Thống kê số lượng vụ việc giám định tư pháp do 
Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã thực hiện từ năm 
2011 đến nay theo thời gian

TT Năm Số lượng

1 2011 - 2014 06

2 2015 - 2018 11

3 2019 - 2021 06

4 Tổng cộng 23

Về đơn vị trưng cầu, đa số các vụ việc giám định tư pháp được 
Viện thực hiện theo trưng cầu giám định của cơ quan cảnh 
sát điều tra. Hầu như không có yêu cầu trưng cầu giám định 
từ Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân.
Các lĩnh vực trưng cầu giám định mà Viện thường thực hiện 
là: Giám định chất lượng vật tư, vật liệu, chất lượng công 
trình, nguyên nhân sự cố, khối lượng thi công, và chi phí đầu 
tư xây dựng. Ít có trưng cầu giám định về sự tuân thủ quy 
định pháp luật trong đầu tư xây dựng. Về mặt kỹ thuật thì các 
nội dung các công việc giám định tư pháp trên có một phần 
giống với công tác kiểm định xây dựng, nhưng đòi hỏi quy 
trình thực hiện chặt chẽ hơn. 

Một số nhiệm vụ giám định tư pháp có quy mô lớn và mức độ 
phức tạp cao mà Viện đã thực hiện trong thời gian gần đây:

- Giám định, xác định nguyên nhân sập giàn giáo tại công 
trình đúc thùng chìm, cảng Sơn Dương, khu công nghiệp 
Formosa Hà Tĩnh làm chết 13 người, bị thương 28 người, năm 
2015 (Phối hợp cùng Công ty Incosaf ).

- Giám định nguyên nhân sự cố cột điện 199,200 chất lượng 
bê tông, thép, chất lượng thi công cột điện số 199,200 đường 
dây 500kV tuyến Quảng Ninh - Hiệp Hòa, năm 2016.

- Giám định nguyên nhân xảy ra sự cố tại công trường, xây 
dựng bãi đỗ xe và dịch vụ dành cho xe ô tô, phường Đại Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, làm chết 06 người, 2018.

- Giám định nguyên nhân sự cố sập tường công trình: Nhà 
xưởng công ty TNHH BO HSING, tại Lô A2, Khu công nghiệp 
Hòa Phú, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, làm 06 
người chết, 2019.

- Giám định nguyên nhân sự cố sập tường (theo quyết định 
trưng cầu giám định của Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Đồng 
Nai) công trình: Nhà máy Công ty cổ phần AVHealthcare, 
hạng mục Nhà xưởng tường trục FY01, địa chỉ: lô số 18, 
đường số 8, Khu công nghiệp Giang Điền, xã Giang Điền, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, làm 06 người chết, 2020.

2.2 Những thuận lợi trong việc thực hiện công tác giám định 
tư pháp của Viện

- Có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Viện: Bất kỳ 
một quyết định trưng cầu giám định nào cũng được Viện 
trưởng trực tiếp xem xét kỹ, đánh giá khả năng thực hiện, 
và giao cho bộ phận chuyên môn sâu phù hợp (thường là 
một số đơn vị lớn trong Viện). Quá trình thực hiện công tác 
hiện trường, thí nghiệm trong phòng được các bên liên quan 
chứng kiến, giám sát. Báo cáo giám định được rà soát kỹ 
lưỡng trước khi chính thức xuất bản. 

- Viện có đội ngũ chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, trải 
rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

- Viện có hệ thống Phòng thí nghiệm đồng bộ, hiện đại, đủ 
khả năng thực hiện các phép thử chuyên sâu trong lĩnh vực 
xây dựng.

2.3 Vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác 
giám định

- Công việc giám định thường tốn nhiều thời gian do các 
nguyên nhân khách quan. Từ khi bắt đầu vào khảo sát hiện 
trường đến khi xuất bản báo cáo giám định thường chỉ gói 
gọn trong vòng 1 tháng, nhưng các công tác sau đó (như hội 
họp, giải trình, tranh luận …) có thể mất nhiều thời gian. Các 
vụ việc lớn có thể kéo dài đến 1 năm hoặc hơn.

- Các vụ việc giám định khó thực hiện thường lại là các công 
trình quy mô nhỏ, không có hồ sơ đầy đủ, việc xây dựng 
không bài bản như các công trình lớn (ví dụ nhà liền kề cho 
rằng nhà đang thi công gây hư hại, nghiêng lún nhưng lại 
không có hồ sơ hiện trạng nhà trước đó, hoặc giám định khối 
lượng tuyến cống nhỏ nhưng đã chôn ngầm dưới đất, giám 
định chủng loại và khối lượng đất san lấp, hoặc người dân 
không cho tiếp cận công trình …). Các vụ việc lớn có sự phối 
hợp chặt chẽ của các cơ quan nhà nước, hồ sơ cơ bản đầy đủ 
nên ít gặp vướng mắc hơn.

- Trong một số trường hợp, tùy theo điều kiện thực tiễn, công 
tác giám định tư pháp được chia làm hai giai đoạn: giai đoạn 
1 – kiểm định, xác định các nội dung cần thiết; giai đoạn 2 – 
kết luận giám định tư pháp căn cứ trên kết quả giai đoạn 1.

- Một số quyết định trưng cầu giám định có yêu cầu vượt 
phạm vi giám định của Viện: thường là các yêu cầu phân 
định trách nhiệm của các bên liên quan.

- Hệ thống Tiêu chuẩn phục vụ công tác kiểm định, giám 
định chưa đầy đủ hoặc nhiều Tiêu chuẩn chủ chốt đã cũ (ví dụ 
không có các tiêu chuẩn về kiểm định công trình sau cháy, các 
tiêu chuẩn TCXDVN 239:2006, TCVN 9381:2012 đã cũ).

- Một số công việc khó lập dự toán phù hợp do chưa có đầu 
mục chính xác trong hệ thống đơn giá định mức (ví dụ công 
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tác khảo sát sơ bộ, đo vẽ vết nứt, thí nghiệm đốt …), hoặc 
có nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp (ví dụ các công 
tác phổ biến như siêu âm, bật nảy, dò cốt thép … có định 
mức nhưng tính trên đơn vị cấu kiện, trong khi thực tế không 
phải lúc nào cũng dễ phân định cấu kiện, chẳng hạn khảo 
sát silo). 

- Việc phê duyệt dự toán giám định tư pháp đôi khi còn 
gặp vướng mắc và tốn thời gian về thủ tục. Công tác giám 
định thường được phải triển khai ngay khi đủ điều kiện hiện 
trường và đề cương giám định được phê duyệt. Việc lập dự 
toán và hợp đồng (nếu có) nhiều khi phải chạy song song 
hoặc đi sau.

- Thực hiện giám định ở địa phương xa trụ sở Viện thường 
tốn nhiều thời gian, công sức hơn (đặc biệt ở các vùng sâu 
vùng xa), nhưng khi lập dự toán giám định lại phải căn cứ 
vào đơn giá tại địa phương đó (thấp hơn Hà Nội nhiều).

3. Đề xuất và kiến nghị

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng là cơ quan trực thuộc 
Bộ Xây dựng, có năng lực về tư cách pháp nhân, con người 
và thiết bị để thực hiện công tác giám định tư pháp đáp ứng 
yêu cầu pháp luật. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, các vụ 
việc giám định có ý nghĩa quan trọng, cần ứng xử một cách 
cẩn trọng, chặt chẽ. Một số kiến nghị:

- Cập nhật, bổ sung, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn phục vụ 
công tác kiểm định, giám định.

- Có hướng dẫn cụ thể cho công tác lập và phê duyệt dự toán 
giám định, hướng đến mục tiêu chi phí đủ và phù hợp với 
thực tế công việc. 

- Công trình cấp II trở xuống hoặc sự cố cấp II trở xuống nên 
do chi cục giám định tại địa phương tiếp nhận, thực hiện 
công tác giám định tư pháp nếu cần.
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TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN, 
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH KỸ 
THUẬT AN TOÀN CHO MÁY, THIẾT BỊ, VẬT 
TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN 
LAO ĐỘNG SỬ DỤNG TRONG THI CÔNG XÂY 
DỰNG CÔNG TRÌNH

1. Đối tượng
Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

2. Nội dung khóa đào tạo
a. Lý thuyết chung
b. Nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với hệ thống cốp pha trượt.
c. Nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với cần phân phối bê tông độc lập; máy 
khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng.
d. Nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với cần trục tháp; máy vận thăng sử dụng 
trong thi công xây dựng; sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng.

3. Địa điểm
Tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

4. Kinh phí
Do các tổ chức, cá nhân tham dự đóng góp

5. Liên hệ
Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng
 Địa chỉ: Số 37, phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;
 Điện thoại: 024.39760271 (máy lẻ 183) hoặc 0988.879.287 (C. Trinh); 
 Fax: 024. 39746596              
 Email: daotao.cqm@gmail.com
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Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng

- Kiểm định kỹ thuật an toàn cho
  máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
  nghiêm ngặt về an toàn lao động


