
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:           /BTNMT-PC 

V/v đề nghị góp ý dự thảo Thông tư quy định về 

giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021 

              

 

Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư 

pháp năm 2020 và Quyết định số 1450/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp 

trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (xin gửi kèm theo dự thảo Thông tư). 

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

trân trọng đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu, góp ý đối với nội dung của dự 

thảo Thông tư nêu trên. Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi 

trường (qua Vụ Pháp chế), số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội trước ngày 10 tháng 5 năm 2021. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./ 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Lưu VT, PC, D.3. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

      
Nguyễn Thị Phương Hoa 

 

 

Kính gửi:  
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tư pháp, Tài 
chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Công thương, Giao thông vận tải, Xây 
dựng, Khoa học và Công nghệ; 
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương. 
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