THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 250/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM
ĐỊNH TƯ PHÁP
THỦ TƯỞNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012;
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và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt
động giám định tư pháp.
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Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
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- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
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ĐỀ ÁN
TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng
Chính phủ)
I. SỰ CẦN THIẾT
Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt theo Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2010 (Đề án) gồm 07 nhóm
nhiệm vụ và giải pháp. Sau hơn 05 năm triển khai Đề án, hầu hết các nhiệm vụ, giải pháp đã
được tổ chức thực hiện có kết quả trên thực tế, cụ thể là: i) thể chế về giám định tư pháp đã được
hoàn thiện với việc ban hành Luật giám định tư pháp năm 2012 và 38 văn bản hướng dẫn của
Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý lĩnh vực; ii) người giám định tư pháp được quan
tâm, chăm lo hơn về vật chất và tinh thần; iii) hệ thống tổ chức giám định tư pháp công lập trong
lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự được củng cố, cơ bản hoàn thiện phù hợp với
tính chất, Điều kiện thực tiễn; iv) cơ sở vật chất và Điều kiện hoạt động của các tổ chức giám
định tư pháp được quan tâm đầu tư; v) đội ngũ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp
theo vụ việc có sự phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, việc lập và công bố danh sách
tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc trong các lĩnh vực tài chính, thuế, ngân hàng, xây
dựng... được chú trọng và đang đi vào nề nếp; vi) quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động giám
định tư pháp có sự đổi mới thiết thực, chú trọng phát huy trách nhiệm của các bộ, ngành quản lý
chuyên môn và cơ quan tiến hành tố tụng, tạo cơ chế “cộng đồng trách nhiệm” của các bộ,
ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Những kết quả đó đã tạo bước phát triển mới về chất lượng và
hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của hoạt động tố
tụng...
Tuy nhiên, một số nhiệm vụ, giải pháp Đề án chưa hoàn thành đầy đủ, cần tiếp tục thực hiện
trong nhiều năm tiếp theo như việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm cơ sở vật chất
cho tổ chức giám định tư pháp, chính sách thu hút, tôn vinh người giám định; ban hành các văn
bản hướng dẫn việc trưng cầu, đánh giá, sử dụng kết luận giám định tư pháp... Bên cạnh đó, do
yêu cầu của tình hình mới, một số nhiệm vụ, giải pháp cần tiếp tục có sự quan tâm chỉ đạo thực
hiện như cơ chế tiếp nhận, tổ chức thực hiện giám định tư pháp ở các lĩnh vực không có tổ chức
giám định tư pháp công lập chuyên trách; tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức giám định pháp y
tâm thần; chính sách thu hút trong đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực đối với lĩnh vực pháp y,
pháp y tâm thần; chất lượng hoạt động giám định cần tiếp tục được nâng cao; cơ chế phối hợp
trong hoạt động giám định, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước cần tiếp tục được tăng cường...

Vì vậy, việc ban hành Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
là yêu cầu cần thiết, khách quan.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO
1. Quan điểm chung
- Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong giai đoạn tiếp theo
bảo đảm hoạt động giám định đáp ứng tốt các yêu cầu của hoạt động tố tụng, công tác phòng,
chống tham nhũng, gắn với thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp.
- Khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay trong tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư
pháp.
- Bảo đảm tính khoa học, phù hợp với thực tiễn, đồng bộ và khả thi, kế thừa và phát triển những
kết quả đạt được của Đề án 258 trước đây, tận dụng tối đa kết quả và nguồn lực hiện có.
2. Quan điểm cụ thể
Rà soát, quy định nội dung Đề án gồm những nhóm nhiệm vụ, giải pháp thiết yếu, cấp bách cần
sự chỉ đạo, phối hợp liên ngành để thực hiện hiệu quả; chú trọng nhóm nhiệm vụ, giải pháp phục
vụ công tác phòng, chống tham nhũng,
III. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp nhằm tạo chuyển biến căn bản,
đột phá về chất lượng và hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, góp Phần nâng cao chất lượng
của hoạt động tố tụng, phòng, chống tội phạm, tham nhũng, đồng thời tạo động lực mới thúc đẩy
xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động giám định tư pháp.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Tiếp tục hoàn thiện thể chế về giám định tư pháp tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất, đồng
bộ, khả thi cho tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp,
cải cách pháp luật và phòng, chống tội phạm, tham nhũng trong tình hình mới.
b) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức pháp y tâm thần theo hướng chú trong yếu tố trọng điểm,
khu vực tạo Điều kiện thuận lợi cho việc trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.
c) Đào tạo nguồn nhân lực pháp y, pháp y tâm thần cả về số lượng và chất lượng chuyên môn,
kiến thức pháp lý đáp ứng yêu cầu của công tác giám định tư pháp trong tình hình mới.

d) Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho tổ chức giám định tư pháp công lập bảo đảm
thực hiện chính xác, đầy đủ, kịp thời mọi yêu cầu của hoạt động tố tụng đối với giám định tư
pháp.
đ) Nghiên cứu, kiến nghị cơ chế phù hợp để tổ chức thực hiện giám định theo yêu cầu của hoạt
động tố tụng trong các lĩnh vực không có tổ chức giám định tư pháp công lập chuyên trách (tài
chính, ngân hàng, tiền tệ, xây dựng, văn hóa, tài nguyên môi trường...); đồng thời đề ra giải pháp
đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.
e) Kiến nghị chính sách cần thiết, phù hợp đảm bảo việc đãi ngộ và thu hút người giám định tư
pháp.
g) Xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước với nhau; giữa các cơ
quan quản lý nhà nước với cơ quan trưng cầu giám định.
IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
1. Hoàn thiện thể chế giám định tư pháp
a) Xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn việc trưng cầu, đánh giá, sử dụng kết luận giám
định tư pháp trong hoạt động Điều tra, truy tố, xét xử.
- Cơ quan chủ trì:
+ Bộ Công an đối với hoạt động Điều tra;
+ Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với hoạt động truy tố;
+ Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao đối với hoạt động xét xử.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2018.
b) Rà soát, ban hành đầy đủ các Thông tư quy định về quy trình giám định hoặc hướng dẫn áp
dụng quy trình giám định ở lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, văn hóa, tài nguyên và môi
trường, đầu tư, thông tin và truyền thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương,
khoa học và công nghệ... trong đó quy định rõ thời hạn giám định ở từng lĩnh vực, bảo đảm hoạt
động giám định tư pháp được thực hiện theo trình tự thống nhất trong cả nước.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính Bộ Xây dựng, Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và
Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ,
cơ quan ngang bộ khác quy định tại Khoản 3 Điều 39 Luật Giám định tư pháp năm 2012.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.
2. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức giám định tư pháp; nâng cao chất lượng người giám định tư pháp;
đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định
a) Rà soát, củng cố hệ thống tổ chức giám định kỹ thuật hình sự theo hướng tinh gọn, không
thành lập tổ chức mới, đầu tư trọng điểm khu vực phù hợp, bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu của
hoạt động tố tụng.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2019.
b) Hoàn thiện mạng lưới tổ chức giám định pháp y tâm thần khu vực
Nghiên cứu, thành lập Phân viện Viện Pháp y tâm thần Trung ương tại Bắc miền Trung, Phân
viện Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa tại Nam Trung bộ và các khu vực khác để đáp
ứng kịp thời yêu cầu của hoạt động tố tụng về giám định pháp y tâm thần.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, các cơ quan tiến hành tố tụng ở cấp Trung ương, Bộ Nội vụ,
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt Trụ sở Phân viện Viện pháp y tâm thần và các cơ quan có liên
quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2018.
c) Chỉ định và tăng cường năng lực, trách nhiệm của đơn vị đầu mối ở các bộ, cơ quan ngang bộ
quản lý lĩnh vực giám định (trừ lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật hình sự đã có đơn
vị đầu mối) chịu trách nhiệm tiếp nhận, báo cáo người có thẩm quyền quyết định phân công tổ
chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện giám định theo trưng cầu của cơ quan tiến
hành tố tụng.
- Cơ quan chủ trì: Các bộ, cơ quan ngang bộ.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018.
d) Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp lý, nghiệp vụ giám định cho đội ngũ người
giám định tư pháp và đội ngũ người tiến hành tố tụng.
- Cơ quan chủ trì:

+ Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, văn
hóa, tài nguyên và môi trường, đầu tư, thông tin và truyền thông, nông nghiệp và phát triển nông
thôn, công thương, khoa học và công nghệ, đầu tư...
+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, các bộ, ngành liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
đ) Nghiên cứu, kiến nghị các giải pháp hiệu quả thực hiện Đề án “khuyến khích đào tạo và phát
triển nhân lực y tế các chuyên ngành lao, phong, tâm thần, pháp y và giải phẫu bệnh giai đoạn
2013 - 2020” được phê duyệt theo Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2013 của
Thủ tướng Chính phủ.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ
quan có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2023.
e) Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Đề án đẩy mạnh xã hội hóa
giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng và các lĩnh vực khác theo quy
định của Luật giám định tư pháp, bảo đảm Điều kiện để thực hiện xã hội hóa được các lĩnh vực
này trên thực tế.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, các
bộ, ngành và các cơ quan có liên quan.
- Thời hạn hoàn thành: Quý IV năm 2018.
g) Nghiên cứu, ban hành mới hoặc sửa đổi quy định về cơ sở vật chất tối thiểu đối với các tổ
chức giám định tư pháp công lập; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền và tổ chức thực hiện các giải
pháp sử dụng nguồn ngân sách trung ương tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị,
phương tiện phục vụ giám định cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực pháp y,
pháp y tâm thần và lĩnh vực kỹ thuật hình sự, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
- Cơ quan chủ trì:
+ Bộ Y tế đối với lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần;
+ Bộ Công an đối với lĩnh vực kỹ thuật hình sự;

+ Bộ Quốc phòng đối với tổ chức pháp y, kỹ thuật hình sự trong quân đội;
+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với Trung tâm pháp y của địa phương.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp.
- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2023.
3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giám định tư pháp
a) Nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền thành lập Tổ tư vấn liên ngành về giám định tư pháp
gồm đại diện Ban Nội chính Trung ương, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Tòa án
nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao là cơ quan thường trực.
Tổ Tư vấn liên ngành hoạt động kiêm nhiệm, làm đầu mối tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu cho
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó
khăn về giám định tư pháp trong quá trình chỉ đạo, giải quyết án tham nhũng.
- Cơ quan chủ trì: Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì.
- Cơ quan phối hợp: Ban Nội chính Trung ương, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối
cao và các cơ quan có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2018.
b) Đổi mới quy trình rà soát lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc đảm
bảo chính xác, thuận lợi trong hoạt động trưng cầu giám định.
- Cơ quan chủ trì:
+ Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, cơ quan ngang
bộ khác quy định tại Khoản 3 Điều 39 Luật giám định tư pháp năm 2012.
+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, các bộ, ngành liên quan.
- Thời hạn thực hiện: Quý I năm 2018.
c) Hoàn thiện chính sách đãi ngộ, thu hút nhân lực làm giám định tư pháp.
- Cơ quan chủ trì:
+ Bộ Tư pháp chủ trì nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số
01/2014/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp cho phù hợp với thực tế;

+ Bộ Y tế chủ trì nghiên cứu, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành chế độ trực 24/24 của giám
định viên và người giúp việc trong lĩnh vực pháp y; về chế độ phụ cấp thâm niên cho cán bộ làm
giám định pháp y, pháp y tâm thần chuyên trách trong ngành y tế; về việc kéo dài thời gian làm
công tác đối với giám định viên pháp y, pháp y tâm thần trong các tổ chức giám định công lập
thuộc ngành y tế.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2019.
d) Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành
- Quy chế phối hợp liên ngành giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng Viện kiểm sát
nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và một số bộ, ngành liên quan.
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp;
+ Cơ quan phối hợp: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân
dân tối cao;
+ Thời hạn hoàn thành: Quý I năm 2018.
- Quy chế phối hợp giữa cơ quan trưng cầu giám định với cơ quan, tổ chức được trưng cầu và
thực hiện giám định.
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Công an;
+ Cơ quan phối hợp: Các bộ, ngành và các cơ quan có liên quan;
+ Thời gian thực hiện: Năm 2018.
đ) Tăng cường kiểm tra, thanh tra tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp, việc thực hiện
nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan tiến hành tố tụng về giám định tư pháp.
- Cơ quan chủ trì:
+ Bộ Tư pháp kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động, quản lý nhà nước và nội dung khác có liên
quan về giám định tư pháp ở các bộ, ngành và địa phương;
+ Các bộ, cơ quan ngang bộ kiểm tra, thanh tra tình hình tổ chức, hoạt động, quản lý giám định
tư pháp ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương, Ban Chỉ đạo cải cách tư
pháp Trung ương và các cơ quan khác có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

e) Tổ chức họp giao ban liên ngành để thông tin, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các
bộ, ngành, địa phương và kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về giám định tư pháp.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các bộ, ngành quản lý lĩnh vực giám định và các cơ quan tiến hành tố tụng
ở cấp Trung ương, cơ quan khác có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban hành kế hoạch, triển khai thực, hiện Đề án
Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao; các bộ, cơ quan ngang bộ và
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phổ biến, quán triệt Đề án, bảo đảm nhận thức đầy đủ về trách nhiệm,
nhiệm vụ được giao; ban hành kế hoạch, dự toán, bảo đảm nguồn kinh phí và các Điều kiện cần
thiết tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng thời hạn các nhiệm vụ theo quy định của Đề án.
2. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án ở cấp
trung ương và địa phương
Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án ở cấp Trung ương và địa
phương cần được củng cố, kiện toàn, bảo đảm Điều kiện hoạt động, đổi mới và nâng cao chất
lượng, hiệu quả hoạt động.
3. Kinh phí thực hiện Đề án
a) Kinh phí triển khai thực hiện Đề án được bảo đảm thực hiện bằng ngân sách nhà nước, xã hội
hóa, phát triển sự nghiệp và các nguồn hợp pháp khác.
b) Ngân sách trung ương bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giao cho các bộ, ngành, cơ
quan ở trung ương và hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện giám định chuyên dụng cho các tổ chức
giám định tư pháp ở địa phương theo quy định.
Hằng năm, các bộ, ngành, cơ quan ở trung ương lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, giải
pháp được giao theo tiến độ quy định tại Đề án này, gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định và
giao dự toán theo quy định.
c) Ngân sách địa phương bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền, trách
nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong ngân sách thường xuyên hằng năm của địa phương.
d) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn việc lập dự toán, cân
đối, bố trí, quản lý và sử dụng kinh phí để bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Đề án
có hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm.

4. Hướng dẫn thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết
a) Bộ Tư pháp có trách nhiệm làm đầu mối hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực
hiện Đề án; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra, đánh
giá tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của bộ, ngành, địa phương.
b) Căn cứ vào tính chất đặc thù và yêu cầu thực tiễn ở từng lĩnh vực giám định, các bộ, cơ quan
ngang bộ quản lý có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án ở
ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.
c) Đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng ở cấp trung ương (Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm
sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai
thực hiện Đề án ở ngành mình.
d) Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tiến hành sơ kết sau 03 năm
thực hiện, tiến hành tổng kết sau 05 năm thực hiện để đánh giá, đúc rút bài học kinh nghiệm tiếp
tục thực hiện các giải pháp nhằm đạt được Mục tiêu mà Đề án đặt ra./.

