
 

Mẫu số 04b 

(Kèm theo Thông tư số:         /2022/TT-BVHTTDL  ngày       tháng 5 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 (1) …………………… 

GIÁM ĐỊNH TẬP THỂ 

(hoặc HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH) 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 
CÁC NỘI DUNG THEO TRƯNG CẦU/YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH ... (2) 

Căn cứ Quyết định số ....(3) về việc tiếp nhận trưng cầu và Quyết định cử người 

tham gia giám định tư pháp theo hình thức giám định tập thể (hoặc Hội đồng giám 

định) đối với trưng cầu giám định ....(2), các thành viên giám định tập thể (hoặc Hội 

đồng giám định) đã tiến hành giám định các nội dung yêu cầu và kết luận giám định 

như sau: 

1. Người giám định tư pháp: 
(Ghi rõ họ, tên từng giám định viên hoặc người giám định theo vụ việc) 

2. Người trưng cầu/yêu cầu giám định: 
a) Cơ quan tiến hành tố tụng: 

b) Người tiến hành tố tụng: 

c) Văn bản trưng cầu giám định số: 

d) Người yêu cầu giám định: 

3. Thông tin xác định đối tượng giám định: 

4. Thời gian tiếp nhận văn bản trưng cầu, yêu cầu giám định: 

5. Nội dung yêu cầu giám định: 

6. Phương pháp thực hiện giám định:  

7. Kết luận về đối tượng giám định: 

8. Thời gian, địa điểm hoàn thành việc giám định: 
Kết luận giám định hoàn thành ngày:... 

Địa điểm hoàn thành kết luận giám định: 

Kết luận giám định này gồm .... trang, được làm thành ... bản có giá trị như nhau 

và được gửi cho: 

- Cơ quan trưng cầu giám định: 02 (hai) bản; 

- Lưu hồ sơ giám định: 02 (hai) bản. 

Bản kết luận giám định này đã được tập thể các thành viên giám định thảo luận, 

thông qua, đồng ký tên và chịu trách nhiệm như nhau trước pháp luật./. 
CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN GIÁM ĐỊNH TẬP THỂ (hoặc Hội đồng giám định) 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 
XÁC NHẬN CỦA ….. (1) 

(1).... xác nhận các thành viên đã thực hiện giám định theo Quyết định số .... (3). 

  (4)….., ngày     tháng    năm 

(Ký tên, đóng dấu)(5) 
_____________________________________________ 

 (1) Tên cơ quan tiếp nhận trưng cầu. 
(2) Số văn bản trưng cầu (hoặc yêu cầu) giám định. 
(3) Số Quyết định về việc tiếp nhận trưng cầu và cử người tham gia giám định tư pháp theo  
hình thức giám định tập thể (hoặc Hội đồng giám định). 
(4) Địa điểm hành chính nơi diễn ra việc thực hiện giám định. 
(5) Người đứng đầu cơ quan tiếp nhận trưng cầu. Trường hợp cơ quan tiếp nhận trưng cầu là 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì Vụ trưởng Vụ Pháp chế thừa lệnh Bộ trưởng ký xác nhận 
và sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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