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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc miễn nhiệm giám định viên tư pháp 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp ngày 10 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; Nghị 

định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 

của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; 

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BYT ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám 

định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh giám định viên tư pháp đối với ông 

Nguyễn Văn Anh; sinh năm 1957; chức vụ, đơn vị công tác: Bác sĩ, Trung tâm 

Pháp y tỉnh Hà Nam trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Nam.  

Lý do miễn nhiệm: Nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.   

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám 

đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan và ông Nguyễn 

Văn Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  

- Bộ Tư pháp; 

- Bộ Y tế; 

- Bộ Công an; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- VPUB: LĐVP, NC, KGVX; 

- Lưu: VT, NC(H) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Chức 
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