
 

 

Thông tin cần trao đổi, đề nghị liên hệ ông Nguyễn Duy Đại - Chuyên viên Vụ Pháp chế, 

Điện thoại: 0935552504; Email: dai.bnn@gmail.com./. 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Số:             /BNN-PC 
V/v tổng kết thi hành Thông tư số 

49/2014/TT-BNNPTNT về giám định tư 

pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

          Hà Nội, ngày         tháng       năm      

 

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Thực hiện Luật Giám định tư pháp năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn ban hành Thông tư số 49/2014/TT-BNNPTNT ngày 23 /12/2014 quy định 

về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Qua thực 

tiễn hơn 07 năm thi hành, Thông tư số 49/2014/BNNPTNT cũng đã bộc lộ một số tồn 

tại, bất cập. Bên cạnh đó, Luật Giám định tư pháp năm 2012 cũng đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020. Vì vậy, Thông tư 49/2014/TT-BNNPTNT cũng cần được sửa đổi, 

bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và pháp luật về giám định tư pháp.  

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

thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kết thi hành Thông tư số 49/2014/TT-

BNNPTNT cụ thể sau: 

1. Triển khai việc thu thập thông tin từ các cơ quan, đơn vị, người giám định tư 

pháp thuộc quyền quản lý để tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết theo mẫu Đề 

cương và các Biểu mẫu thống kê số liệu tại Phụ lục 01 và Phụ lục 02 gửi kèm theo 

Công văn này. Thời điểm lấy số liệu và tổng hợp báo cáo: từ ngày 09/02/2014 (ngày 

Thông tư 49/2014/TT-BNNPTNT có hiệu lực) đến ngày 31/12/2021.  

2. Báo cáo gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Vụ Pháp chế) 

trước ngày 15/4/2022 (kèm theo file điện tử định dạng PDF và Doc về địa chỉ email 

dai.bnn@gmail.com) để tổng hợp. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rất mong nhận được sự quan tâm 

triển khai thực hiện của các địa phương./.. 

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

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hiệp 
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