
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 

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

 

Số:          /2022/TT-BVHTTDL 
 

 

    Hà Nội, ngày     tháng      năm 2022 

THÔNG TƯ  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BVHTTDL  

ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy 
chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; 

điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng 
giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan 

 

Căn cứ Luật Giám định tư pháp năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp và 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 27 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BVHTTDL ngày 23 tháng 7 
năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hồ sơ, các 
mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho 
hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật 
chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về 
di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT
BVHTTDL ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp 
dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực 
văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của 
văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan
(sau đây viết tắt là Thông tư số 07/2014/TT

1. Bổ sung điểm e khoản 2 Điều 4 như sau: 

“e) Mẫu biên bản xem xét đối tượng giám định tại nơi lưu giữ của người  
trưng cầu, yêu cầu giám định (Mẫu số 06)” 
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2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau: 
“ Điều 5. Áp dụng quy chuẩn chuyên môn giám định tư pháp trong 

lĩnh vực văn hóa 

1. Quy chuẩn giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan thực 
hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BVHTTDL ngày 05 tháng 7 
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định quy trình 
giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan và Thông tư số 
03/2021/TT-BVHTTDL ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quy trình 
giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa. 

2. Quy chuẩn giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 03/2019/TT-BVHTTDL ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định quy trình giám định tư pháp 
đối với di vật, cổ vật và Thông tư số 03/2021/TT-BVHTTDL ngày 01 tháng 6 
năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung một số điều 
của các Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa. 

3. Quy chuẩn giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa thực hiện theo 
quy định tại Thông tư số 08/2019/TT-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định quy trình giám định 
tư pháp đối với sản phẩm văn hóa và Thông tư số 03/2021/TT-BVHTTDL ngày 
01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung 
một số điều của các Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp trong lĩnh 
vực văn hóa. 

4. Giám định tư pháp về các chuyên ngành khác được thực hiện căn cứ 
vào các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chuyên ngành cần giám định. 

5. Việc giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa phải căn cứ vào các văn 
bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm xảy ra vụ việc.” 

Điều 2. Thay thế Mẫu kết luận giám định (Mẫu 04b) 
Thay thế Mẫu kết luận giám định (Mẫu 04b) ban hành kèm theo Thông tư 

số 07/2014/TT-BVHTTDL bằng Mẫu kết luận giám định (Mẫu 04b) ban hành 
kèm theo Thông tư này. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 
hướng dẫn, tổ chức kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức triển khai, đôn đốc các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Thông tư này. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2022. 
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 2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ 
quan, đơn vị, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
(qua Vụ Pháp chế) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL; 
- Các Tổng Cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; 
- Sở VHTTDL; Sở VHTT; Sở VHTTTTDL; 
- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ; Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
pháp luật; 
- Cổng TTĐT Bộ VHTTDL; 
- Lưu: VT, PC. TL 300. 

BỘ TRƯỞNG 
 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 



 

Mẫu số 06 

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

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

 

……………………(1) 

__________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

BIÊN BẢN 
XEM XÉT ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH TẠI NƠI LƯU GIỮ  

CỦA NGƯỜI TRƯNG CẦU, YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH 

Hôm nay, vào lúc …giờ.... ngày .... tháng .... năm.... tại: …………………… (2) 

Chúng tôi gồm: 

1. Đại diện người trưng cầu/yêu cầu giám định: 

Ông (Bà) …………………………………………chức vụ………………… 

2. Đại diện……………………………………………………………………(3): 

Ông (Bà) ………………………………………………chức vụ   ……………… 

3- Người chứng kiến: 

Ông (Bà) ………………………………………………………………………(4) 

Tiến hành xem xét đối tượng giám định tại nơi lưu giữ của người trưng cầu/yêu 

cầu tại Quyết định trưng cầu/ yêu cầu giám định số.... (5) như sau: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

(Chú ý: Ghi rõ tên, loại, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung thông 

tin và tình trạng của đối tượng giám định; nội dung giám định; lý do xem xét đối 

tượng giám định tại nơi lưu giữ của người trưng cầu/yêu cầu). 

Biên bản xem xét đối tượng giám định tại nơi lưu giữ của người trưng cầu/yêu 

cầu đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và đại diện ký xác 

nhận; biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản. 

Việc xem xét đối tượng giám định hoàn thành hồi.... giờ….ngày…/……/…… 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN 

TRƯNG CẦU/YÊU CẦU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN 

……………………(3) 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

(1) Tên cơ quan/Giám định viên tiếp nhận trưng cầu. 

(2) Địa điểm lưu giữ đối tượng giám định của người yêu cầu/trưng cầu. 

(3) Tên cơ quan, đơn vị hoặc giám định viên tiếp nhận trưng cầu. 

(4) Ghi rõ họ tên, chức vụ, địa chỉ người chứng kiến. 

(5) Số văn bản trưng cầu (hoặc yêu cầu) giám định. 

 



 

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. 




