
Mẫu số 6 

Đơn đề nghị cấp lại thẻ giám định viên tƣ pháp 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BTP  

ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN TƢ PHÁP 

Kính gửi (1): ........................................................................................................... 

 

Tên tôi là: ........................... Nam/nữ: ................ Sinh ngày: ......../....../.................. 

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân số: ......................................... 

Ngày cấp: ........../........../............... Nơi cấp: ........................................................... 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................... 

............................................................................................................................... 

Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................... 

Điện thoại: ......................................... Email (nếu có): ............................................ 

Quyết định bổ nhiệm số...........ngày........./......../..............nơi bổ nhiệm (2)............ 

Thẻ giám định viên tư pháp được cấp số: ........ ngày ...../ .... /........theo Quyết định 

số....... ngày…..../........../....... nơi cấp (3)............................................................................. 

Lý do đề nghị cấp lại thẻ giám định viên tư pháp…………………................................ 

Đề nghị (4).......................... cấp lại Thẻ giám định viên tư pháp cho tôi. 

Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực, chính xác của nội 

dung Đơn đề nghị này và hồ sơ kèm theo. 

 Tỉnh, (thành phố)...., ngày.......tháng......năm...... 

Ngƣời đề nghị 

(ký và ghi rõ họ tên) 

Xác nhận của người có thẩm quyền 

            về lý do cấp lại thẻ
1
 

                   (ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Cơ quan có thẩm quyền cấp lại thẻ; 

(2) Cơ quan đã bổ nhiệm; 

(3) Cơ quan nơi cấp thẻ; 

(4) Người có thẩm quyền cấp lại thẻ (Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ hoặc chủ tịch 

UBND cấp tỉnh) 

Cơ quan hay cá nhân có thẩm quyền cấp lại thẻ là bộ, cơ quan ngang bộ hoặc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh hay là người đứng đầu các cơ quan này vì Luật quy định: người nào có thẩm quyền bổ nhiệm 

thì có thẩm quyền cấp thẻ giám định viên tư pháp. 

                                           
1
 . Chỉ dùng cho trường hợp xin cấp lại thẻ do bị mất hoặc có sự thay đổi thông tin ghi trên thẻ. 
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