
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

  

Số:           /BTNMT-PC 

V/v thực hiện Thông tư số 15/2021/TT-
BTNMT quy định 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 

 

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

 

Ngày 31 tháng 8 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban 

hành Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường (gọi tắt là Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT), có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 15/10/2021.  

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, thực hiện một số nội dung như sau:  

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT 

đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn, nhất là các cơ quan tiến hành tố 

tụng; giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám 

định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

2. Thực hiện bổ nhiệm giám định viên tư pháp và công bố tổ chức giám 

định tư pháp theo vụ việc, người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường của địa phương theo thẩm quyền.  

Đề nghị quý Ủy ban gửi danh sách giám định viên tư pháp, tổ chức giám 

định tư pháp theo vụ việc, người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường của địa phương về Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ 

Pháp chế) trước ngày 30 tháng 01 năm 2022 để tổng hợp, công bố theo quy định. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Ủy ban./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

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

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo); 

- Bộ Tư pháp; 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ; 

- Các Sở: TN&MT, TP của các địa phương; 

- Lưu VT, PC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 

 

 

Nguyễn Thị Phương Hoa 
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